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SENADO FEDERAL
ATO CONVOCATÓÍUO
CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONGRESSO NACIONAL
O Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado Federal, no uso das atrib11ições
que lhes são conferidas pelo inciso II do § 6' e § 7' do art. 57 da Constituição da Republica Federativa
do Brasil, e consideran-do o interesse público relevante, resolvem convocar extraordinariamente o Congresso
Nacional, no período de 12 de janeiro a lO de fevereiro de 1993, para deliberar sobre:
1. escolha de autoridades;
~ ~~ _
2. matérias a que se refere o ar!. s:Çilldsos \i IX, da Constituição Federal;
3. Projeto de Lei da Câmara_n,_H9, de 1992 -.Complementar (n' 136, de 1992- Complementar,
na Casa de origem), que prorroga~ a lei que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle
das liberações~âos recursos dos Fundos de Participação, e dá outras providências, e
4. Projeto de Lei n' 1.258, de 1988, que fixa diretrizes e bases da Educação Nacional.
Congresso Nacional, Bras!lia, 12 de janeiro de 1993. -Senador Mauro Benevides, Presidente
do Senado Federal- Deputado Ibsen Pinheiro- Presidente da Câmara dos Deputados.

a

SUMÁRIO
1- ATA DA 1• SESSÃO, El\:1 12 DE JANEIRO DE
1993
1.1 -ABERTURA

1.2-EXPEDIENTE

1.2.1 - Meosagens do Presidente da República
-No' 1 a 15/93 (n" 939 a 953193, na origem), n~ 17
a 72/93 (n" 957 a 1.012/93, na origem) e (n• 73 ~ 76/93
(n"s 1 a 4/93, na origem), restituindo autógra~os ?_e_ projetas
de lei sancionados.

-

-No' 16193 (n" 954/92, na origem), n" 79 a 85/93
(n" 9 a 13/93 e 17 a 18/93, na origem), de agradecimento
de comunicações.

- N9 1/93, solicitando retificação do número daquela
Casa ao Projeto_ de Lei da Câmara n~ 151/92, que dispõe

sobre ·a extinção da contribuição sindical, a fim de que

conste o n• 1.002, de 1988, na origem.
1.2.3 - Requerhnentos
- N 9 2/93, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando transcrição nos Anais do Senado, de editorial "Manobra_ Perigosa••, ~o Jo~!ll d~ Brasil_,_ edição de,8 de janeiro
corrente~-

-- -- --

- N• 3/93, de autoria do Senador Guilherme Palmeira,
solicitando transcrição, nos Anais do Senado, do editorial
publicado na Folha de S. Paulo de 10 de janeiro do corrente,
sob o título: Por que parlamentarismo.
- N'" 4/93, de áutoria do Senador Antonio Mariz, soli-

1.2.-2 - Ofício do 1• Secretário da Câmara dos Depu· - citando licença para tratamento de_ saúde, a partir de
tados
12-2-93, pelo período de 130 dias. Aprovado.
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1.2.4- ComunicD.çáo
-Da _bancada do Partido Democrata Cristão, PDC,
no Senado Federal, indicando para seu Líder o Senador
Epitácio Cafeteira.
1.2.5- Comunicações da Presidência
-Recebimento da Mensagem n9 77/93 (n9 5/93, na
origem), de 6 do corrente,_ pela qual o Presidente da República comunica a designação do Senador Lourival Baptista
para integrar Missão especial brasileira na República de
Gana.
·
-DeferimentO do Requerimento_ n9 1, de 1993, do
Senador Lourival Baptista, solicitando, autorização para:
aceitar missão do Executivo, a fim de participar, no período
de 2 a 20 do corrente, das solenidades de posse do Presi~
dente de Gana, em Acra, representando os Presidentes
da República e do Senado Federal.
- Prejudicialidade do Requerimento n9 1.003, de
1992, de _extinção da urgência concedida ao Projeto de
Lei da Câmara n' 26, de 1992.
-Investidura no mandato de Senador, no dia 31 de
dezembro último, do Sr. Gilberto Miranda Batista, suplente convocado da representação do Estado do Amazonas,
em virtude _da renúncia do titular, Senador Amazonino
Mendes.
1.2.6- Termo de posse do Sr~ Gilberto Miranda Batista

1.2.7- Comunicação
Do Senador Gilberto Miranda, referente a sua filiação
partidária e nome parlamentar.
1.2.8 - Comunicações da Presidência
-Recebimento da Mensagem n' 78/93 (n' 8/93, na
origem), pelo qual o Senhor Presidente da República comunica que o Secretário-Geral da Organização dos Estados
Americanos, Embaixador João Clemente Baena Soares,
solicitou colaboração do Brasil nos trabalhos de remoção
de minas na América Central, como parte do Plano de
Paz para aquela região.
-Recebimento da Mensagem n' 87/23 (n' 23/93, na
origem), através da qual o Presidente da República solicita
retificação da Resolução n' 87192, do Senado Federal, que
autorizou o Governo do Estado de Minas Ger8.ís a: contratar
operação de crédito junto ao Banco Internacional de Re~

Tiragem 1.200 exemplares

construção e Desenvolvimento-BIRD, no valor de cento
e quarenta e cinco milhões de dólares norte-ámericanos.
-Recebimento do Ofício n' S/1, de 1993 (n' 581192,
na origem), da Prefeitura Municipal de Contagem, Estado
de Minas Gerais, solicitando autorização para contratar
operação de crédito externo. para os fins que especifica.
-Recebimento do Ofício n~ S/2 a S/5, de 1993 (n•
30 a 32 e 35/93, na origem), do Presidente do Banco Central, solicitando autorização para que as Prefeituras Municipais de Mandaguaçu, Toledo e Marilena, todas do Estado
do_Paraná e Santa Rosa d_a_ Serra, Estado de Minas Gerais,
possam contratar operações de créditos, para os fins que
especificam.
-Recebimento do Ofício n' S/6, de 1993 (n' 263192,
na origem), do Governo do Estado do Piauí, solicitando
autorização para contratar operação de crédito, para os
fins que especifica.
-Recebimento dos Ofícios no;>S S/7 a S/9, de 1993 (n(>S
33, 46 e 51/93, na origem), solicitando autorização para
que as Prefeituras Municipais de Blumenau, (SC), Paiçandu, (PR), e o Governo do Estado do Mato Grosso do
Sul, possam contratar operações de créditos, para os fiós
que especificam.
-Recebimento do Ofício n9 41, de 1993, do Presi~
dente do Banco Central, solicitando a emissão de títulos
pelo Estado de São Paulo_- LFT~SP, encaminhada ao
Senado. através do Ofício n<;> 1.020/92, do Secretário da
Fazenda daquele Estado.
-Recebimento dos Ofícios ·n,s 34 e 36, de 1993? ai:ravés 1
dos quais o Presidente do Banco Central do Brasil, encaminha pareceres daquela instituição, referentes -ãs operações de crédito pretendidas pelas Préfeitui'3s Municipais
de Concórdia (SC) e Porto Xavier (RS).
-Recebimento de cópia da Decisão n' 573192, bem
como do Relatório e Voto que a fundamentam, do Tribunal
de Contas da União.
1.2.9 - Discursos do Expediente
SENADOR EDUARDO -SUPLICY - Considerações a respeito do plebiscito do próximo dia 21 de abril.
Pena de morte para crimes hediondos e sugestões para
a governabilidade do País.
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1.2.10- Requerimentos
- -- N~ 5/93. de urgência paia o Projeto de-Lei da Cânla-ra n9 66/92, que dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias
que e_stabelece normas para o cálculo, a entrega e o controle
e dá ou~ras providências.
das liberações dos recursos dos fundos de participação e
- N• 6/93, de urgência para o Projeto de Lei d·acâmadá outras providências.
__
__
ra nS~ 11/91 - Complem~ntar, de iniciativa do Ministério
Público da União, que dispõe sobre a organização, as atriSENADORCIDSABÓIADECARVALHO-Reabuições e o Estatuto do Ministério Público da União.
quec~mento do debate sobre a adoção da pena de morte,
1.2, 11 - Apreciação de matérias
em vutude das mortes da a triz Daniela Perez e da menina
Míriam Brandão.
- -Requerimentos n<?S 5 e 6/93, lidos anteriormente. Aprovados.
SENADOR RONALDO ARAGÃO.~Críiicas a cor-.
1.3 -ENCERRAMENTO
rentes políticas que defendem a redução da representação
2- ATOS DO PRESIDENTE
parlamentar no Congresso Nacional e, em especial, na CâN•
366/92 (apostila e n'' 3 1, ·de 1993).
mara dos Deputados.
3- MESA DIRETORA
.
4- LÍDERES E VICE-LÍDERESDE PARTIDOS
SENADORJUTAHYMAGALHÃES-Co1ocações
sobre
a quebra
na~ CP! da VA.Sl' .e
5 .,- COl\fPOSIÇÂQ DAS_COMISSÕES PERMAda NEC:
. .. de
.. sizilo
. . bancário
. .
--. ·-· -·.
·-·
NENTES.
SENADOR GARlBAl.DI ALVES FrLI{O:..:... Apelo.
em favor da apreciação, durante a convocaç-ão extraordinária. do PLC n" 149/92, referente _à prorrogação da lei

a

Ata da 1a. Sessão, em 12 de janeiro de 1993
7a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidéncia dos Srs. Mauro Benevides, Epitácio Cafeteira e Magno Bacelar
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHÀM-SE PRE-' autoriza oPodef ExecÚÜvo a· abril- ao Orçaménfo Fiscal da
União, em favor do Ministério da_Jusdça, crédito suplementar
SENTES OS SRS. SENADORES:
.
Affonso Camargo - Alfredo campos - Alufzio Bezer- no valor de Cr$102.812.318.000,00, para os fins que espeHfíca,
ra - Álvaro Pacheco - Bello Parga - Beni Veras ..:. Chagas transformado na Lei n' 8.545, de 28 õe dezembro de 1992;
No 2, de 1993 (n' 940/92, na origem), de 28 de dezembro
Rodrigues- Darcy Ribeiro- Dario Pereira- Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Epitácio cafeteira - Flavlànci Melo último, referente ao Projeto de Lei n' 75, de 1992-CN, que
- Francisco Rolleinberg '- Garibaldi Alves Filho - Gilberto autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
Miranda- Guilherme Palmeira - Humbértó Lucena- Hyde- União, em fayor do Ministério da Justiça, crédito supleme":tar
kel Freitas- Jarbas Passarinho- João França_, Jooo.Rocba .no yalor de Çr$2.595.99~i.GOO,OO~para.os fins que.especifica,
-Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho -José Paulo Bisol- transformado na Lei n' 8.541i, de 28 âe dezembro de 1992;
N•3, de 1993 (n' 941192, na origem), de 28 de dezembro
José Sarney - J6nia Marlse - Juvencio Dias - Lavoisier
Maia- Levy Dias- Lucf<lio Portella- Magno Bacelar- Man-. último, referente ao Projeto de- Lei n~ 7_8,- de 1992-CN, que
sueto de Lavor - Marco Macíel - Mauro Benevídes - Moi- autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento FiScal da
sés Abrão- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wede- União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar
kin - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Ara- no valor de Cr$13.843.931.000,00, para os firis que específica,
transformado na Lei n• 8.547, de 28 de dezembro de 1992;
gão -· Teotonio Vilela Filho - Wilson Martins.
N•A, de 1993 (n' 942/92, na origem), de 28 de dezembro
SR. PRESIDENTE (Epitácio cafetelra)
Üsta de
último, referente ao Projeto de Lei n" 80, de 1992-CN, que
presença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Ha· autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
-_
União, em favor do Ministério Público da União, -crédito suSob a proteção de Deus, iniciamos nossOS- ttabãUi_os. __
plementar no valor de Cr$320..180.000,00, para os fins que
O Sr. lo Secretário procederá à leitura do-Expediente_.
especifica, tr~nsforma-do na Lei n" 8.548, de 28 de dezembro
de 1992;
· ·..
É lido o seguinte

,O

:__A

EXPEDIENTE
MENSAGE~S DO .
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados:
N• !, de 1993 (n' 939/92, na origem), d<o28âe dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n9 73, de 1992-CN, que

No 5, de 1993 (n' 943/92, na origem), de 28 de dezembro
Jiltimo, referente ao Projeto de Lei :09 sz; de !"992--CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento FiScal ·da
União, em favor do Ministério da Justiça e da Câmara dos
Deputados, crédito suplementar no valor de
Cr$4.119 .315 .000,00, para os fins que especifica, transformado
na Lei n' 8.549, de 28 de dezembro de 1992;
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N' 6, de 1993 (n' 244/92, na origem), de 28 de dezembro
Wtimo, referente ao Projeto de Lei n9 83, de 1992-CN, que
autoriza o Poder E:!t-ecutivo a abrir aos Orçamentos da União
créditos adicionais até o limite de Cr$8.192.071.000,00, para
os fins que especifica, transformado na Lei n9 8.550, de 2_8_
de dezembro de 1992;
·
N• 7, de 1993 (n' 945/92, na origem), de 28 de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n9 84, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir aos O.r:çaln_e_nfos dª União
crédito suplementar no valor de Cr$8.051.994.000;00, para·
os fins que especifica, transformado na Lei n9 8.551, de 28
de dezembro de 1992;
N' 8, de 1993 (n' 946/92, na origem);_ de 28 de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n" 94, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao ütçarilentp Fjscal da
União créditos adic-ionais até o limite-de
Cr$157.167.628.000,00; para t>S fins que especifica, transformado na Lei n9 8.552, de 28 de dezémbro de 1992;
N' 9, de 1993 (n' \147/92, na <irigém); àe'28 de dezembro
último, referente ao--projeto_- de Lei -n9 95, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguri~ dade Social da União, em favor de Encargos- Previdenciários
da União, crédito suplementar no valor de
Cr$9.000.000.000,00, para os fins que especifica, transformado
na Lei n' 8.553, de 28 de dezembro de 1992;
N' 10, de 1993 (ri' 948/92, na origem), de 28 de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n' .lQJ, çle 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo ·a abrir ao OrÇainentQ da SegUridade Social da União, em favor de EncargOs Previdenciários
da União, crédito suplementar no valor de
Cr$3.247.519.769.000,00; para os fins que especifica, transfôr' ·
mado na Lei n' 8.554, de 28 de dezembro de 1992;
.
N' 11, de 1993 (n' 949/92, na origem), de 28. de dezembro
último, referente ao ProjetO de Lei n<?1Q4; -de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Otçatnento Fis~l da
União~ em favor do extinto Ministério -da ECQnpmia, Fazend~
e Planejamen-tO, créditO suplementar no valor de
Cr$15.278.559.387.000;00, para os finS"que especifica, trah&'
formado na Lei n' 8.555, de 28 de dezembro de 1992;
N• 12, de 1993 (n' 950/92, na origem), ·de28 de dezembro
último, referente ao ProJeto de Lei n9106,.de __l992-ÇN,,que
autoriza ao Poder Executivo a abrir aos Orçªmentos da União,
em favor de diversos órgãos, créditos adici0n3.is até o limite
de Cr$396.540.887.000,00, para os fins que especifica, trans·
formado na Lei n' 8.556, de 28.de dezembro de 1992;
N' 13, de 1993 (n' 951192, na origem);de 28 de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n9 113, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União,
em favor do Ministério de Minas e Energia, crédito suplementar no valor de Cr$39.709.408.000,00; para os fins que
especifica, transformado na Lei n' 8.557, de 28 de dezembro
de 1992;
N' 14, de 1993 (n' 952192, na origem), de 28 de.dezembro
último, referente ao Projeto_ de Lei n~ 114, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao OrÇamento Fiscãl da
União crédito suplementar no valor de Cr$3.050.300.000,00,
para os fins que especifica, tranSformado na_ Lei n9 8.558,
de 28 de dezembro de 1992;
N•15, de 199:0 (o' 953/92, na origem),de 28 de dezembro
último, referente ao _Projeto de Lei da Câma_ra _!1~ 108 (n_9
3.315/92, na Casa de origem), que dispõe sobre a estruturaçãó
do Ministério -Público do Distrito Federal e Territórios, e
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dá outras providências, transformado na Lei n9 8.55~ de 28
de dezembro de 1992;
N' 17, de 1993 (n' 957/92, ria origem), àe 29 de dezembro
úlfiniO, referente ao Projeto de Lei n~ 138, de 1992-CN, que
dá nova redação ao art. 1' da Lei n' 8.438, de 30 de junho
de 1992, que "prorroga o termo final do prazo previsto no
art. 3' da Lei n' 8.352, de 28 de dezembro de 1991 e dá
outras providências, transformado na Lei n9 8.561, de 29 de
dezerp.bro de 1~92;_
N' 18, de 1993 (n' 958/92, na origem), de 29 de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n9 52, de 1992-CN, que
autoriZa o Poder Executivo a abrir aos OrçamentoS da União,
em favor da extinta Secretaria da Ciüturã.; da Presidência
da República, cré-dito su.plementai no- valor de
Cr$580.000.000,00 (quinhentos e oitehtá milhões de cruzeiro_s), para os fins que especifica; trarisforrtlado na Lei n~' 8.562~ de 29 de dezembro de 1992;
N• 19, de 1993 (n' 959/92, na origem);de 29 de dezembro
último, referente ao PrOjeto de Lei n 9 66, de: 019~2-CN, __que
autoriza .9 Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União,
em favor do extinto -Ministério âa EducaçãO~ ·C[-édjtÜ supiementar no valor de Cr$523.764.005.000,00; para·Oiffinsque
especifica, transformado na Lei n~ 8.563, de 29 de de2:embro
de 1992;
N' 20, de 1993 (n' 960/92, na órigem), de 29 de dezembro·
último, referente ao Projeto de Lei n9 76, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União,
em favor do extinto MinistériO {ia Educação, crédito suplementar no valor de Cr$1.006.424.491.000,00, paia os fins que
especifica, tra,nsformado na Lei n9 8.564, de; 29 de dezembro
de 1992·
·.· · · · ·
.
N'
de 1993.(n' 961/92, na origem), de z9 ~-deze.;,bro
último, referente ao Projeto de Ld ri 9 79~ de_1992--CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir aos OrçanientOs da União,
em favor do Ministério da Justiça e dà Ministério Púb1ico
da União, crédit_os adi_ci_onais até o .limite de
Cr$21.578.330.000,00, para oS'fins que especifica, transfor·
·madona Lei n' 8.565, de 29 de dezembro de.1992;
..' .

:h,

N• 22, de 1993 (n' 962/92, na origem), de 29 ôe dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n~ 86, de 1992-CN, que
autoriZa o Poder Executivo a .abrir ao_ Orçamento Fiscal da
União, em favor do extinto Ministéxig da Econ.o:mia, Faze..n.da
e Planejamento, crédito suplementar no valor de
Cr$5.(XXU:XX:U)()0,00r para os fins que especifica, transforinado
na Lei n' 8.5D6, de29 de dezembro de 1992;
N' 23, de 1993 (n' 96.3/92, na origem), de 29 de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n9 87, de 1992-CN,-que
autoriza o Poder ExecutiVO a _abJir aos Orçamentos ,d~ _UI) ião,
em favor do Ministério da Edu~ção, ~réditO especial até .o
limite de Cr$8.355.450.000,00, para os fins qu~e especifica,
transformado na Lei n' 8.5.67, de 29 de dezembro de 19~2;
N• 24, de 1993 (n• 964/92, na origem), de 29 de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n' 88, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a 3.brir aos Ofçamentos da União
créditos adicionais até o limite de Cr$451.152.331.000,00, para
os fins que e·specifica, frãifSfOmiado ria Lei n9 8568, de 29
de dezembro de 1992;
N• 25, de1993 (n' 965/92, na origem), de 29 de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n9 92, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscy.l da
União; em favor de Operações OficiaiS de-Crédito~ Recursos
sob Supervisão do extinto Min!stério da Economia, Fa_zçnda
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e Planejamento, crédito suplemen~ar no _valo:~:_d~
Cr$1.555.571.803.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento, transformado na Lei n• 8.569, de
29 de dezembro de 1992;
..
N• 26, de 1993 (n• 966/92, na origem), de 29 de dezembro

União <;rédito adicional até o limite de Cr$596.224.000,00,
para os fins que especifica, transformado ·na Lei

n~'

8.578,

de 30 de dezembro de 1992;
N• 35, de 1993 (n' 975/92, na origem), de 30 de dezembro

último, refer~nte ao Projeto de Lei_n9 61, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao_ Orçamento Fiscal da
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamerito da seguriUnião crédito suplementar no valor_ de Cr~989~3#,QOO~OO~
dade Social da União créditos adicionais até o lir!!~~~~-e__ pªr~ Q~_fips__qu~--~~pecifica, transfOrmado na Lei n9 8.579,
último, referente ao Projeto de Lei n"' 93, de 1992-CN,_que

Cr$20.520.186.706.000,00, para osfins que especifica, transformado na Lei n• 8.570, de 29 de dezembro de 1992;
N• 27, de 1993 (n• 967/92, na origem), de 29de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n9 126, de 1992-CN,- qu~

de 30 de dezembro de 1992;
N• 36, de 1993 (n' 976/92, na origem), de 30 de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n9 68, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União,
em favor do e_:K:tin_tQ Ministério da Educação, crédito suple~

autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da

União, em favor do extinto MinistériO d3 ECoitoriti3, FãUflda mentar no valor de Cr$42.408.409.000,00, para os fins que
e Planejamento e de Transferência a E~tª~oª'- Q.!gQJ9 _E~Q~ral ___especifica, transformado na Lei o!' 8.580, de 30 de dezembro
e Municípios- Recursos sob SuperviSão do extinto Ministério
de 1992;
da Economia, Fazenda e Planejamento, cr~dit~_ s_uplementar
N• 37,de 1993 (n' 977192, na origem), de 30 de dezembro
no valor de Cr$102.306.532.000,00, para os fins qiie espedfíca; ilitiino, referente ao Projeto de Lei n~' 72, de 1992-CN, que
transformado na Lei n' 8.571, de 29 de dezembro de 1992;
abre ao Orçamento de 1nvestimento, em favor de diversas
N• 28, de 1993 (n• 968/92, na origem), de 29 de dezembro
empresas estatais, crédito suplementar no valor de
último, referente ao Projeto de Lei n' 127, de 1992-CN, que
Cr$14.818.799.223.000;00,para os fins que especifica, transautoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos dã. lJ:r,:ião, formado na Lei n• 8.581, de 30 de dezembro de 1992;
em favor de diversos órgãos dos Poderes Judiciário e ExecuN• 38, de 1993 (n' 978/92, na origem), de 30 de dezembro
tivo, crédito suplementar no valor de Cr$153.3Q.5.335.,Q()(),Jl0~ . ultimo, referente ao. Projeto de Lei n• 90, -de 1992-CN, que
para os fins que especifica, transformãdO riã Lef n~' 8.572,"

autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ofc;aril.e_ril:ó da União,
em favor do extíntO Ministério da Ecçmomia; Fa,zeiJd_a ~-Plan~-
jame-átci, c'Céditos ad-iCionais até () li_mjte 9-e

de 29 de dezembro de 1992;
N• 29, de 1993 (n• 969192, na origem); de 30-de dezembroúltimo, referente ao Projeto de Lei n9 89, de 1992-CN, que

Cr$146.885.118.000,00, para os fins que especifica, transformado na Lei n• 8.582, de 30 de dezembro de 1992; .
N• 39, de 1993 (n• 979/92, na origem), de 30 d""dezembro

autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Operações Oficiais de Crédito -ReetirSOs

sob supervisão do extinto Ministério da Economia, Faze-nda
e Planejame~to, crédit_o ese_~~-~al_até 5!- . Hr~:ti.te_ :_q_e_-_·
Cr$692.000.000.000,00, para os fins que especifica, transformado na Lei n' 8.573, de 29 de dezembro de 1992;
N• 30, de 1993 (n• 970/92, na origem), de ~O c;te dezembro
.ritimo, referente ao Projeto de Lei n' 28, de 1992-CN, que
/a~toriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União,
em favor do extinto Ministério da Educação, crédito -~uple

mentar no valor de Cr$122.077.661.000,00,.para os fins
.especifica, transformado na Lei

n~'

que

8.574, de 30 de dezembro

de 1992;
N• 31, de 1993 (n• 971/92, na origem), de 30 de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n9 43, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União créditos adicionais ate o limite de

Cr$81.442.!10.000,00, para os fíns que especifica, transformadona Lei n' 8.575, de 30 de dezembro de 1992;
N' 32, de 1993 (n• 972/92, na origem), de 30 de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n• 48, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da

União, em favor do extinto Ministério dos TransporteS e das
Comunicaçõe-s, crédito especial até

0.

limi_t~ _4~

Cr$233,915.546.000,00, para os firis que especificil., transformado na Lei n• 8:576, de 30 de dezembro de 1992;
N• 33, de 1993 (n• 973192, na origem), de 30 de dezembro
último, referente ao Projeto-de Lei n~' 53, de 1992-CN, que

autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União crédito supl~m_ent~r_ no ~_alg_r

A__e

Cr$201.884.724.000,00, para os íuis que especifica, transformado na Lei n' 8.577, de 30 de dezembro de 1992;
N' 34, de 1993 (n• 974192, na origem), de 30 àe dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n• 58, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçámento Fiscal da

último, referente ao Projeto de Lei n9 90, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Qrç(!nH~nto dé! Un_ião,

em favor do extinto Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$165.861.588.000,00, paraosfinsque
especifica, transfOrmãdo na Lei n~' 8.,5$3, de-3Q_âe dezembro

de 1992"; ·

· ·

N' 40, de 1993 (n' 980/92, na origem), de30 de dezembro
ultimo, referente ao Projeto de Lein• 96,de 1992-CN, que
auioriza o Poder ExecutivO a ã.brifao Orçamento da União,
em _favor do extinto Ministério da ~gricultura e_ Reforn-ta
Agrária, créditos adicionais até o.:l_i_mite__de
. Cr$5.079.479.488.000,00, para os fins que especifiea;transfor- ·
madona Lei n• 8.584, de 30 de dezembro de 1992;
N'41, de 1993 (n' 981/92, na origem), de 30 de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei_n"' 97, _d_e 1992":"CN~ qºe
. atitOi"iza o POder Executivo a abiir ã.os Orçamentos da União
crédito suplementar no valor de Cr$13.250.000.000,00; para
oS 6fgãos e fins que especifica, transformado na Lei n9 8.585,
de 30 de dezembro de 1992;
·
N• 42, de 1993 n' 982192, na origem), de 30 de dezembro
ultimo, referente ao Projeto de Lei n• 98, de 1992-CN, que
autgriza o Poder EXecutivo a abrir aos Orçall].ento.s da União
créditos adicionais até o limite de Cr$18.866.975.306.000,00,
para os fins que especifica, transforMado na Lei- n" 8.586,
de 30 de dezembro de 1992;
N' 43, de 1993 (n' 983192, na origem), de 30·de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n9 99, de 1992-CN, que
_ ~g_tor~a o :f9Q~r E~C;cuti.vo_ a _::,.Qrir ao .Orçamento Fiscal da
União, em favor do Gabinete da Presidência da República,
da Consultoria-Getal da República e da extinta Secretaria
da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no _valor de
Cr$ 20.700.000.000,00, para os fins que especifica, transformado na Lei n• _8.587, de 30de dezembro de 1992;

6
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No 44, de 1993 (n> 984/92, na origem), de 30 de~ dezembro
último, referente ao ProjetO 'de Lei n"' 100, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ·ao Orçainenfo Fiscal da
União, em favor das extintas Secretarias do Desenvolvimento
Regional e do Meio Ambiente, créditos adicionais ã.té Oliniifé
de Cr$104.678.156.000,00, para os fins que especifica; trans'
formado na Lei no 8.588, de 30 de dezembro de 1992;
No 45, de 1993 (n' 985/92, na origem), de 30 de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n"' 101, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor de Encargos Financeiros da União- Recursos sob a Supervisão do extinto Ministério da Economia, Fazenda e Planejamcnto, crédito suplemealtar no valor de
Cr$82.695.181.000,00, para reforço de dotação consignada no
vigente orçaroeoto. tr~nsfo_rmado na Le_i n~ 8.589~ de 30 de
dezembro de 1992;
N" 46, de 1993 (n" 986/92, na origem), de 30 de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n" 102, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir aos O_tÇãmentos da T,Jnião,
em favor do extinto Ministério da Agricultura e _R_eft?rma
Agrária. créditos adicion?-i_s_ até_ o limite_ de
Cr$547.698.607.000,00, para os fins que especifica, transformado na Lei n• 8.590, de 30 de dezembro de 1992;
No 47, de 1993 (n" 987/92, na origem), de 30 de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n~' 105, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir aq Orçamento Fiscal da
União, em favor da extinta Seçretariã-da Ciência e TeCnologia,
crédito suplementar no valor de Cr$4.299.580.000,00, para
os iins que especifica;transfoimado na Lei n~' 8.591, de 30
de dezembro de 1992;
~
No 48, de 1993 (n" 988/92, na origem), de 30 de dezembro
último, rcferen_te ao Prõjeto de Lei·n"' 107, de 1992-CN, q~e
autoriza o Poder Executivo a abrir- ao -o-rçamento Fise:a1_da
União crédito suplementar no valor de Cr$33.614.IS6.000,00,
para os fins que especifica, transformado na Lei nÇ> 8.592,
de 30 de dezembro de 1992;
N• 49, de 1993 (n' 989/n, na origem),~ae 30 de dezembro
últímo, referente aO Projeto de Lei n" 108, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Qrçainento Fisca~ d~
União, em favor do extinto MinistériO_ dqs Trànsp-órtes e-das
Comunicações, crédito suplementar no valor de
Cr$100.956.620.000,00, para os firis qtie espécifica, transformado na Lei n~ 8.593, de 30 de dezembro d_e 1992;
N' 50, de 1993 (no 99U/92, na origem), de 30 de dezembro
último, referente ao ProjetO de Lei n 9 109, de 1992-C~, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ª-o Orçan1_,~nt9 _qa U_nião,
em favor_ das extintas Secr:etarias da Ciênc_::ia e Techqlogia
e da Cultura, crédito_ suplementar no valor de
Cr$33.604.970~000,00, para os fins qüe eSpecifica-, transformado na Lei n' 8.594, de 30 de dezembro de 1992;
No 51, de 1993 (no 991192, na origem), de 30 de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n" 110, de 1992-CN, que
autoriza ao Poder Executivo a abrir ao Orçamento da União,
em favor do extinto Ministério dos Transportes e das Comunic a ç õ e s , crédito s u pI em e n -t ;i r no v-ã I o r de
Cr$269.580.727.000,00, para os fins Cft.ie -espedfica.--wansror:
madona Lei n~' 8.595, de 30 de de:z:embro_ de 1992;
N' 52, de 1993 (n' 992192, na origem), de 30 de dezembro
último, referente ao Pro)ero de Lei no 111~ de 1992-CN. que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União créditQ suplementar no valor de Cr$10.000.000.000,00;

Janeiro de 1993

_para os fins que especific-a; li'afi.sformado na Lei n~ 8.596~
de 30 de dezembro de;: 1992~
-- _
No 53, de 1993 (no 993/92, na orige!n), de 30 dedeze~mbro
último, referente ao Projeto de Lei n~' 112. de 1g92-CN, que
aútürizà à Podei ExecutivO a ábrii" aós drçariieiitOS d3. 1Jriião,
em fav·or das ·extintas Secretarias da Ciência e Tecnologia
e da Cultura, crédito suplementar no valor de
Cr$29.288.116.000,00, para os~ fins que especificâ, ·transformado ~na Ler n' 8.597, de 30 de dezembro de 1992;
No 54, de 1993 (no 994/92, na origem), de 30 de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n~' 115, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executiv-o a--abrir ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de Cr$63.475.484.000,00,
para os firis que es-pecifica; tr""ãii.Sfoiiilãdo na Leí nÇ> 8.598,
de 30 de dezembro de 1992;
W 55, de 1993 (no 995192, na origein), de 30 de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n' 116, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos· da União
'érédíto suplementar no valor de Cr$40.459.264.645,00, para
os finS que especifica, transfOrmado na Lei n9 8.599, de 30
de- dezembro de 1992;
'
_
N• 56, de 1993 (no 996/92, na origem), de 30 de dezembro
Ultimo, referente ao Projeto de Lei n 9 117, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União crédito suplementar no valor de Cr$4.540.000.000,00,
para os fins que especifica.--ttansformado na Lei n"' 8.600,
de 30 de dezembro de 1992;
. N• 57, de 1993 (n• 997/92, na origem), de 30 de dezembro
último~ referente ao Projeto de Lei n~' 118, de 1992-CN,_cjue
autoriza o Poder Executivo. a abrir ao Orçamento Fiscã.l da
União crédito suplementar no valor de Cr$1o'.703.015.000,00,
para os fins que espeCifica. transformado na Lei n"' 8.601,
de 30 de dezembro de 1992;
N' 58, de 1993 (n' 998/92', na órigem), de 30 de dezembro
último,_referente ao Projeto de Lei n~ 119, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo- a abrir_ ao· Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério de Minas e Energia e de Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios- Recursos
sob Supervisão do Ministério de Minas e Energia, crédito
suplementar no valor de Cr$145.257.261.000,00, para os fins
que especifica, transformado na Lei o"? 8.602, de 30 de dezembro de 1992;
No 59, de 1993 (n' 999/92, na origem), de 10 de dezembro
último. referente ao Projt!to de Lei n<;> lZO,__ de 1992-CN,_que
autoríza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União crédito especial até o limite de Cr$2.767.200-JX)O,ÇlO,
para os finS Qüe espeCifica,- transformado na Lei n"? 8.603-,
de 30 de dezembro de 1992;
~
~ No 6b, de 1993 (no 1.000/92, ~na origem), ~de 30 de dezembro
último, referente ao Projeto"de Lei ri~' 121, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fisc~l da
União em favor de Encargos Financeiros da União --Recursos sob Supervisão do extinto MinistériC{dãECOOomía, Fazenda e Pla.:ne_jamento, crédito suplementar no valor de
Cr$689.736.000,00, para reforço de dotações~córisigifadas no
vigente Orçamento, transformado na Lei n~' 8.604, de 30 _de
dezembro de 1992;
N•61, de 1993 (no 1.001192, na origem), de30de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n" 122, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento -Fiscal da
União crédito suplementar no valor de Cr$73.093.185.000,00,
para os firi.S que específiCa". tfaõ.Sforni.ado na Lei n" 8.605,
ae 3U~de dezembro de 1992;

Janeiro de 1993
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909.357.357.000;00, para os fins 'que especifica, transfonnado

último, referente ao ProjetO de Lef n~ 123, -de-1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abiir ao Oiçamento da União,
em favor da Presidência da República, créditos adicionais.

na Lei n• 8:614, de 30 de dezembro de 1992;
N'71, de 1993 (n• 1.011192, na origem), de 30 de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n• 134, de 1992-CN, que

até o limite de Cr$ 266.962.958.000,00, p-araõsfins que especi-

a:titóiizà. OPoderExecufivo a abrir aOs Orçamentos da União,
em favor do extinto Ministério da Educação, crédito- suple-

fica, transformado na Lei n"' 8.606, de 30 de

d~zembro

de

1992;
. -.
N• 63, de 1993 (n• 1.003/92, na origem), âe 30 de dezembro

último, referente ao Projeto de Lei n"' 124, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao· Orçameiúo Fiscal da

União crédito suplementar no valor Cr$ 50.000.000.000,00,
para os fms que especifica, transformadO- na Lef n~ s:607,

de 30 de dezembro de 1992;
N• 64, de 1993 (n• 1.004/92, na origem), ôd_O de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n• 125, de 1992:-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao orçáíiientO- da União~

mentar no valor de Cr$ 1.861.069.000,00, pâra os fins que
especifica, transfOrmado na Lei n"' 8.615, de 30 de dezembro
de 1992;
N• 72, de 1993 (n' 1.012192, na origem), de :iOde dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n~' 136, de 1992-CN, que
altera o art. 55 da Lei n' 8.447, de 21 de julho de 1992,
transformado na Lei n9 8.616, de 30 de dezembro de 1992;
N' 73, de 1993 (n' 1/93, na origem), de 4 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 25, de 1992 (n•
5.807/90, na Casa de origem), que dispõe sobre o mar territo-

em favor do extinto Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$ 129.266.086.000,00, para os fins que

rial; a zona contígua, a zona económica exclusiva ·e a plata-

autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do extinto Ministério da Agricultura e Reforma Agrária~ crédito suplementar no valor Cr$
3.228.400.000,00, para os- fiils que esptcifici~ transformado

de Pessoal das Instituições de Ensino Superior que menciona

forma continental brasileira, e dá outras providências, transformado na Lei n• 8.617, de 4 de janeiro de 1993;
especifica, transfolll}.ado na Lei n"' 8.608,--âe 30 de dezembro
N• 74, ~e 1993 (n• 2/93, na origem), de 4 do corrente,
de 1992;
N• 65, de 1993 (n' 1.005/92, naorfgem), dé 30dedeieinbro · referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 91, de 1992 (n•
3.203/92, na Casa de origem), que cria cargos nos Quadros
último, referente ao Projeto de Lei no 128; de 1992..CN, que

na Lei n' 8.609, de 30 de dezembro de 1992;
N'66, de 1993 (n' 1.006/92, na origem), de 30pe dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n• 129, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da

União crédito suplementar no valor de Cr$ 5.112.765.000,00,
na: Lei ri"' 8.610,
de 30 de dezembro de 1992;
N• 67, de1993 ( n• 1.007{92, na origém), ae·3o de deZ.milro
último, referente ao Projeto de Lei n' 130, de 1992:-CN, que
para os fins que espeCífica, transforniado

autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do extinto Ministério da EcoilOinia, Fazenda
e Planejamento, ·crédito suplementar no __va_~9r de Cr$
997.623.946.000,00, para os fins que eSpecifiCà~transformado

na Lei n• 8.611, de 30 de dezembro de 1992;
W68, de 1993 (n• 1.008/92, na ongéni),"de 30 de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n• 131, de 1992-CN, que
autoriza ao Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União,
em favor do extirito Ministério da Educação~ c_;:rédito especial

até o limite de Cr$ 6.325.562.000,00, para os fins qrie especifica, transformado na Lei n' 8.612, de 30 de dezembro de
.
1992:
N• 69' de 1993 ( n• 1.009/92, na origem); (je 30.de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n• 132, de 1992-CN, que

e dá outras providências, transformado na Lei n• 8.618 de
4 de janeiro de 1993;
'
N• 75, de 1993 (n' 3/93, na origem), de 5 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 142, de 1992 (n9
3.398/92, na Casa de origem), que altera dispositivos das Leis
n• 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, transformado na
Lei n• 8.619, de 5 de janeiro de 1993; e
N• 76, de 1993 (n• 4193, na origem), de 5 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n' 148, de 1992 (n•
3.397/92, na Casa de orfgeln), que altera as Leis n• 8.212
e-8.213, de 24 de "julho de 1991, e dá outras providências,
transformado na Lei n• 8.620, de 5 de janeiro de 1993 ..
MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De Agradecimento de Comunicação:
N• 16, de 1993 (n• 954192, na origem), de 29 de dezembro
último, referente à aprovação da matéria constante da Mensagem SM n• 272, de 1992.
MENSAGENS DO
PRESIDENTE DA REPÚBUCA
De Agradecimento de Comunicações:

N• 79 • de 1993 (n• 9/93, na origem), de 6 do corrente,
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Segurireferente à promulgação da matéria constante da Mensagem
SM n• 278, de 1992.
dade Social da União, em favor do Ministério da Saúde~ Fundo
Nacional de Saúde e do extinto Ministério do Trabalho e
N• 80 de 1993 (n• 10/93, na origem), de 6 do corrente,
da Administração, créditos suplementares no_valor_cle Cr$_ -~~e~~~~ ~ r:~;i~ação da matéria constante da Mensagem
295.650.000.000,00, para reforço de dotações consignadas no
N9 8
1993

9

vigente orçamento, transformado na Lei n"' 8.613, de 30 de
dezembro de
~

1992

N•70, de 1993 (n' 1.010/92, na origem), de30de dezembro
último, referente ao Projeto de Lei n"' 133, de 1992..CN, que

l, de

(n"' 11/93, na origem), de 6 do corrente,

referente à promulgação da matéria constante da Mensagem
SM n• 285, de 1992.
. _
N' 82, de 1993 (n' 12193, na origem), de 6 do corrente

referente â aprovJtção das matérias constantes das Mensagen~

SM n~ 286 a 289, de 1992.
N• 83, de 1993 (n• 13/93, na origem), de 6 do corrente,
- extinta Secretaria da Ciência e Tecnologia e do extinto
referente à promulgação--da matéria constante da Mensagem
_Ministério da Educação, crédito suplementar no valorde_<::r$_ . SM n• 290, de 1!)92,
autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União,
em favor"do Ministério da Saúde, da Presidência da República
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N' 84, de 1993 (n' 17193, na origem), de 7 do corrente,
referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens
SM n"' 277, 280 a 283, 291 e 293, de 1992.
·w 85, de 1993 (n' 18193, na origem), de 7 do corrente,
referente à aprovação da matéria constante da Mensagem
SM n' 294, de 1992.
OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁR.i:O
DA CÂMARA DOS DJ>I'Ul'ADOS
N9l/93, de 5 do corrente, solicitando retificação do núme~
ro daquela Casa ao Projeto de Lei da Câmara o" 151, de
1992, que dispõe sobre a extinção da contribuição sindical,
afunde que conste o n9 1.002, de 1988, na origem.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre _a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
19 Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 2, DE 1993
Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro
transcrição, nos Anáis do Senado, do editorial Manobra Perigosa, do Jornal do Brasil, edição de 8 de jarieiro corrente.
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 199~.- Senaçlor Marco
Maciel.
REQUERIMENTO N• 3, DE 1992
Nos termos do art. 210 do RegimentO Interno, requeiro
a transcrição, nos Anais do Senado, do Editorial publicado
na Folha de S. Paulo de 10 de Janeiro do corrente, sob o
título: Por que Parlamentarismo.
Justificação
A isenção do editorial "Por que Parlamentarismo", publicado na edição de 10-19 -93, na Folha de S. Paulo, nos anais
desta Casa do Parlamento, justifica-se pela soma valiosa de
princípios, idéias e proposições concretas ali assinalados. no
momento em que o povo brasileiro será chamada para definir
o sistema e a forma de governo.
-
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Pregando a adoção de um parlamentarismo republicano,
o editoriãl não atnbui, e.o.tretanto, à escolha entre uma ou
outra modalidade de sistema ou forma de governo o condão
de resolver as mazelas e vícios que afligem a vida nacionaL
Por isso mesmo propõe que, a par da mudança parlamentarista, essencial à redefinação de nossos r_uro.os políticos, procedam-se as reformas políticas inadiáveis, como introdUção
do voto distrital misto, reduÇão do número de partidos, instituições de fidelidade partidária, firrt do voto obrigatório e
financiamento de campanhas sem apartes espúrios e misteriosos.
Reconhecendo o Congresso como d,çtentor da legitirp.idade mais plural no universo representativo, defende a eleição, por esse _colegiado, do Presidente da República, para
prevenir crises ·e impasSe. De igual sorte, aspirando à estabili~
dade política, sugere o editorial em epígrafe limitações ao
Parlamento, no que concerne os votos ou moções de desconfiança.
Trata-se, em resumo~ de clara e objetiva colaboração
ao debate político, em um momemto histórico- fundamental
à realização dos mais puros anseios de nossa Pátria.
Sala d_as Sessões, 12 de janeiro de 1993. - Guilherme
Palmeira.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -De acordo
com o art. 210, § 1'", do Regimento Interno, os requerimentos
serão submetidos a exame da Comissão Díretora.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
É lido o seguinte .
REQUERIMENTO N• 4, DE 1993
Requeiro licença para afastar-me dos trabalhos da Casa,
para tratamento de saúde, a partir do dia 12-1 9-93, pelo periodo de 130 (cento e trinta) dias, sem prejuízo do subsídio
e da representação, nos termos do art. 56, II e 43, inciso
I, do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 11 de janeiro de 1993. -Senador Antonio Mariz.
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O SR. PRESIDENTI: (Epitácio Cafeteira) - O requerimento está devidamente instruído com o atestado médico previsto no art. 43, inciso I, do Regimento Interno.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
Fica concedida a licença solicitada.
A presidência tomará as providências necessárias à Convocação do Suplente.
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Presidente da República, Dr. Itamar Franco e o excelentíssimo
Senhor Senador Mauro Benevides, Presidente do Senado Fede'ral, na posse do Presidente de Gana, em Acra, cujas solenidades terão início nO próximo dia 6, devendo retornar em
20 de janeiro, após passar em Londres para atender o convite
do Senhor Embaixador do Brasil na Inglaterra, o Dr. Paulo
de Tarso Flexa de Lima.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~ as expressões de minha elevada estima e .c_onsideração.
Cordiais Saudações, - Senador Lourival Baptista.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Sobre a
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
DECRETO DE 6 DE JANEIRO DE 1993
É lida a seguinte:
O Presidente da República, de acordo com o disposto
Brasília, 1" de janeiro d~ 1993
no Decreto-Lei n~' 1.565, de 5 de setembio de 1939, regulaSenhor Presidente:
mentado pelo Decreto n~" 44.721, de 21 de outubro de 1958,
Os Senadores que compõem a maioria da bancada do
e na Lei n~> 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada
Partido Democrata Cristão, PDC, no Senado Federal, abaixo
pelo Decreto n' 71.733, de 18 de janeiro de 1973, alterada
assinados, indicam para seu Líder o Senador Epitácio Cafepelos Decretos n" 75.430, de 27 de fevereiro de 1975, 85.148,
teria, a partir desta data.
de 15 setembro de 1980, e 95.670, de 26 de janeiro de 1988,
Na oportunidade, apresentamos a Vossa Excelência proresolve designar a seguinte delegação para representar CJBrasil
testos de elevada estima e consideração. - Moisés Abrão
nas cerimônias de posse do novo Governo da República de
- Gerson Camata - Epitácio Cafeteira.
Gana, a realizarem-se na cidade de Acra, no dia 7 de janeiro
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O Expede 1993:
diente lido vai à publicação.
DELEGADOS:
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A PresiMinistro Virgílio Moretzsohn de Andrade, Chefe do Departadência recebeu a Mensagem nt77, de 1993 (o~ 5/93, na origem),
mento da África do Ministério das Relações Exteriores;
de 6 do corrente, pela qual o Presidente da República comuConselheiro Luís César Vinhares da Costa, Encarregado de
nica que designou o Senador Lourival Baptista para integrar
negócios do Brasil em Gana, sem ónus.
a Missão Especial Brasileira, na qualidade de Observador
Observador Parlamentar:
Parlamentar, às cerimônias de posse do Presidente da Repúboutor Lourival Baptista, Senador.
blica de Gana, no próximo dia 7 de janeiro.
Brasília, 6 de janeiró de 1993; 172• da Independência e 105•
da República - Itamar Franco - Fernando Henrique CarO SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) a Presidência,
doso.
deferiu durante o recesso, nos termos do art, 41 do Regimento
Interno, Requerimento n~' 1, de 1993, do Senador Lourival
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A PresiBaptista, solicitando, rios terrilos regiméirfãiS, autorização padência comunica ao Plenário que, devido ao término da Sessão
Législativa, fica prejudicado o -Requerimento n~' 1.003, de
ra aceitar missão do Executivo, a fim de participar, fio períOdo
de 2 a 20 do corrente, das solenidades de posse do Presidente
1992, de extinção da urgência concedida ao Projeto de Lei
da Gana, em Acra, representando, naquela ocasião, os Presi- - da Câmara n' 26, de 1992.
dentes da República e do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A PresiÉ o seguinte o requerimento deferido:
dência comunica ao PlenáriO que, de acordo com o disposto
no§ 4~>, do art. 4~. e art. 7~>do Regimento Interno, foi investido
-no mandato de Senador, no dia 31 de dezembro último, o
Sr. Gilberto Miranda_Batista, Suplente convocado da RepreREQUERIMENTO N• 1, DE 1993
sentação do Estado do Amazonas, em virtude de renúncia
Of. 37/92
do titular, Senador Amazonino Mendes, passando a integrar
Brasília, 30 de dezembro de 1992
a Bancada do .PMDB e adotando o nome parlamentar de
Senhor Presidente,
Gilberto Miranda.
Tenho a honra de dirigir-me a V. EX' para comunicar
São os seguintes o diploma, o termo de posse e
·que, conforme designação, me ausentarei do País no dia 2
a comunicação do nome parlamentar apresentados:
de janeiro de 1993 para representar o excelentíssimo Senhor
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TERMO DE POSSE
No dia trinta e um de dezembro de um mil_ novecentos
e noventa e dois, compareceu ao Gabinete do Presidente do
Senado Federal, Senador Mauro Benevides, o· Senhor Gilberto Miranda Batistã; Suplente convocado da Répresentação
do_ Estado do Amazonas, em virtude da renúncia do Titular,
Senador Amazonino Mendes, eleito em três de outubro último
para a Prefeitura da Capital daquele Estado. Apresentado
o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, em atendimento
ao disposto no art. 4"', do Regimento Interno, e prestado
o compromisso de posse, foi Sua Excelência investido no mandato de Senador.__ E, para constar, eu, Guído Faria de Carvalho, Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal, lavrei o
presente termo de posse, que vai assinado pelo Senhor Presidente e pelo empossado. -Senador Mauro Benevides, Senador Gilberto Miranda.
_ _ .
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à \-tsta
do disposto no art. 7<! do Regimento Interno, que, ·assumindo
nesta data a representação do Estado do Amazonas, em virtude da renúnacia do Titular, Senador Amazonino Mendes,
adotarci o nome parlamentar abaixO conSignado e integrarei
a bandada do PMD B
Atenciosas_ saudações,- Gilberto Miranda Batista.
Nome Parlamentar: Gilberto Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A Presi,
dêncla reci!be_u a Mensagem n" 78, de 1993, (n<! 8/93, na origem), de 6 do corrente, pela qual o Presidente da República
comunica que ·o Secretário~ Geral da Orga-niZação dos Estados
Americanos, Embaixador João Clemente Baena Soares, solicitou colaboração do Bi'asil nos trabalhos de remoção de minas
na América-centrru., como parte do Plano de Paz para aquela
região.
-

O Sr. Epiiácio Cafeteira deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A
Presidência recebeu a Mensagem n'! 87, de 1993 (n<! 23/93,
na origem), através da qual o Presidente da República solicita
retifícã-:çãO da Resolução n"' 87, de 1992, do Sen:ido Federal,
que autorizou o governo do Estado de Min_~s Gerais a cóD.tra-:tar operação de crédito junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - BID, no valor de cento
e quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanos._
À Comissão de Ass.untos Econô_roicos.., para ser anexado
ao processado do Projeto de Resolução n" 102, de 1992.
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do Paraná e Santa Rosa da Serra. Estado de Minas Genis,
possam contratar operações de cfédito, para os fins que especificam.
As matérias serão--despachadas à Comissão de Assuntos
Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu, do Governo do Estado do Piauí, o Ofício
. n' S/6. de 1993 (n' 263/92. na origem). solicitando,nos termos
da Resolução n'! 36, de 1992, do Senado Federal, autorização
para contratar operação de crédito, para os fins qUe especifica.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco-nómicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu, do Presidente do Banco Central do Brasil,
os Ofícios n• S/7 a S/9. de 1993 (n~ 33,46 e 51193, na origem),
solicitando, nos termos da Resolução n'! 36, do 1992, do Senado Federal, autorização para que as Prefeituras Municipais
de Blumenau (SC). Paiçandu (PR) e o Governo do Estado
do Mato Grosso do Sul, possam contratar operações de créditos, para os fins que especificam.
As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos
Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - A Presidência recebeu o Ofício n'! 41, de 1993, de 7 do corrente,
através do qual o Presidente do Banco Central refere-se à
solicitação de emissão de títulos pelo Estado de São Paulo
- LFT-SP, encaminhada. ao Senado, através do Ofício n'!
1.020/92, do Secretário da Fazenda daquele Estado.
A matéria vai à COJP,issão de Assuntos Econó!Dicos, para
ser anexada ao processado do Ofício n'! S/70, de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu os Ofícios n""' 34 e 36, de 1993, através dos
quais-, o Presidente do Banco Çentr31 do Bra~il encaminha,
nos termos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal,
Parecere~ daquela Instituição, referentes às operações de crédito pretendidas pelas Prefeituras Municipais de Concórdia
(SC) e POrto Xavier (RS).
~A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos, para
ser anexada aos processados dos Ofícios n,s S/73 e S/26, de
1992, respectivamente.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu, do Presidenj:e_ do Tribunal de_ Contas da
União, cópia da decisão n'! 573/92, bem como do Relatório
e Voto que a fundamentam.
O e_;xpediente será despachado à Comissão de Assuntos
Económicos, para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ed_uardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu, da Prefeitura Munícipal de Contagem, Estado
de Minas Gerais, o Ofício n' S/1. de 1993 (n' 581192. ·na origem). solicitando, nos termos da Resolução n 9 36!_ _çle )992,
do Senado Federal, autorização para contratar operação de
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
crédito externo, para os fins que específíc3.-.
·
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
A matéria será despachada à Comiss_ão de Assuntos Eco- · Srs. Senadores, gostaria de externar a minha preocupação
nômicos.
--cOm respeii:õ- aos assuntos reiatiVos ao plebiscitá~ ao pàrlaÚlen·
tarismo e ao presidencialismo, em especial, da escolha tão
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presiimportante que o povo brasileiro deverá fazer, inc\usive entre
dência recebeu, do Presidente dÕ Banco_ Central do_ Brasil,
os Ofícios n'' S/2 .aS/5, de 1993 (ne'3_Q_ª}:Z_e._32(93~ _n~. Monarquia e República,_ sobre_ a questão qu(! tomou vulto
origem), solicitando, nos termos_da Resolução_n'! 36, c!~ 1992! -nesses últimos dias, em.funçãO de Cíl.ffieS liediOndOs que comove-ram a--Nação brasileira, a pena de morte; e a questão, tão
do Senado Federal, autorização pira qúe-aS-Pi.'efeituras Muniimportante, do Governo Itamar Franco, a partir do momento
cipais de Mandaguaçu, Toledo e Marilena, todas do Estado
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em que houve a renúncia do Presidente Fernando Cóllor de
Mello, o seu impedimento por oito an_os, por decisão do Sena·
do, de participar da vida pública e; assiin, tomando o Governo
Itamar Franco uma nova personalidade, que teve como _priilcipal ato político, nesses últimos dias, a reuniãO cOm os· pre"si- ·
dentes dos partidos.
.
. .
.
.Quero, aqUi, cOlocar a impcirtànCiã áO apero-·ao-PreSidente Itamar FranCo de governar com toda a sociedade e
com a colaboração do Legislativo, pois farei algumas sugestões.
Mas, relativamente ao primeiro tema, a c:júestão do presidencialismo e do parlamentarismo, quero extemar uma preocupação com a tendência que observei de alguns segmentos,
inclusive do Congresso Nacional, da própria Frente Parli!_mentarista Ulysses Guimarães, que, reunida em São Paulo por
alguns de seus membros junto com o Goverriador Luiz António Fleury Filho, acab_9u por tomar uma decisão --ainda
que por alguns de seus membros, mas principais -coordenadores - com a qual não estou de acordo.
Ainda estou refletindo sobre a queStão do presidencialismo e do parlamentarismo, mas de uma coisa estou certo:
a forma de eleição do Presidente da República deve ser em
dois escrutínioS. AValio, como um aperfeiçoamento da democracia brasileira, termos COlocado, na Constituição de 1988,
que as eleições para GOvernadores de Estado e as eleições
para a Presidência da República serem realizadas em_ dois
escrutíniõs. Considero muito _importante· este ape-neíÇoamento.
Inclusive tomei parte do processo-de eleição para prefeito
da Capital de São Paulo recentemente. Acho que foi um processo muito _democrático, aquele em que, após o primeiro
escrutínio, acabou definindo para a disputa _final apenas 2
candida.tos, PaulO Salim Maltif e eu próprio, tendo o candidato
do PDS se sagrado vencedor. Posso ter críticãs aOs prOcedimentos durante a -campanha eleitoral de meu adversário. Tenho críticas relativamente até ao que corisidero abuso do poder
eco-nómico e assim pOr diante, mas não contesto a legitimidade
da sua eleição. ·
Respeito - e aqui, íilclusive, fiVe a:· oportunidade de
fazer - PDS se- sagrado - a decisão do povo- paulistano
que, de forma mais clara, pelo processo de dois escrutínios,
levou o Sr. Paulo Salim Maluf à vitória. --·· --- - -Acho que se torna muito mais difícil contestar a legitimidade de quem foi eleito em dois escrutínioS. -- ---------- -Dou este exemplo para dizer da importância deste procedimento.
Assim também, quando em 1989 tivemos as eleições presidenciais, e depOis de tennos a disputa com candidatos como
Enéas, Roberto Freire, Ulysses Guimarães.; Affonso Camar~
go, Mário Covas, Fernando Collor de Mello, Luís Ignácio
Lula da Silva, Leonel Brizola, Aureliano Chaves e outros,
após a primeira escolha obtivemos um resultado de primeiro
turno em que os dois vencedores, Fernando Collor de Mello
e Luís Ignácio Lula da Silva, nenhum deles com maioria absoluta, ganharam o diieito de disputar o segundo turno. Então
tiv~mos uma enorme mobilização, ·um grande en!usfasrilo da
opinião pública brasileira para a escolha do presidente eleito.
Sagrou-se vencedor Fernando Collor de Mello, com m_uito
maior legitimidade em função do processo de dois_ escrutínios.
Otà, surpreendeu~me que a "f~e~e P~f~~~Dt~_!a ~ys
ses GUimarães tiVêsse coloc3.do como ponto entre os membros
de~a Frente, que- passarão a defender o parlamentarismo,
as eleições diretas para o presidente, tal como na França,
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em Portugal, entre;tanto com o processo de eleição em apenas
uni escrutínio.
_ Qu'ero aqui reiterar a minha pOSição a favor -da eleição
em dois escrutínios. Aliás, o forrial FOlba de S. Paulo publicou
tiin editOrlal neste final de semana em que se definiu a favor
do _parlamen!~~smo, ~_que, no meu entender, é surpreen~
CICnte ;-panJ.ue este jornal foi um dos que se engajou na campanha pelas Diretas Já, em 1984, antes mesmo que outros órgãos
da imprensa o fiZessem. Foi um instrumento impOi:'tantfssimo
a favor daquela batalha que levou milhões de brasileiros a
se entusiasmarem com a· eleição -difeta Para a Presidente da
República. A Folha de S. Paulo se posicionou, em 1988, a
favor do presidencialismo e ag<?ra se coloca a favor do parla·
~entarismo. Isso deve ser respeitado. No entanto, o que surp-reende nesse editorial é que defende o parlamentarismo com
a eleição iridireta do Presidente da República. Ora, esta é
uma· posição com a qual não posso concordar. Tenho observado que muitas vezes a Folha de S. Paulo tem-se posiciOn-ado
de acordo com os anseios :inaiores da população brasileira,
a favor dos movimentos mais importantes em prol da democracia no Brasil. Mas no caso do processo de eleições para
Presidente da República, acho muito difíCil voltarmos atrás,
isto é, tennos elei~<? indireta para Presidente da República,
rilesmo que no sistema parlamentarista.
O Sr- Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex• um aparte?
. O SR- EDUARDO SUPLICY- Ouço V. EX' coJII. prazer.
O Sr- Chagas Rodrigues -Nobre Senador Eduardo Suplicy, acompanho o raciocínio de V. EX' que, como sempre,
demonstra coerência e continua a defender as eleições diretas,
inclusive, se for o caso, no segundo turno, desde que na primeira eleição ne-nhum dos candidatos consiga maioria absoluta.
É um pensamento respeitável e no caso de V. EX' não podemos
deixar de registrar a coerência e a sinceridade_ com que V.
EX' defende a tese, mas pediria permissão a V. Ex~ para dizer
o seguinte: ·o problema da eleição direta ou indireta é um
problema aberto. No próprio presidencialismo, onde o pre_sidencialismo mais frutificou -·nos Estado Uiiidos __: a eleição
não é direta, como sabe V. EX'
O SR. EDUARDO SUPLICY - A eleição é feita pelo
colégio eleitoral, mas com a confirmação da eleição direta.
Então, nortrtalmente, o povo norte-americano se sente votando diretamente no Presidente da República.
O Sr•. Chagas Rodrigues -

Sim, mas na realidade são

os delegados que o fazem. O colégio eleitoral elege os delegados e- estes, por sua vez, é que- procedem- a uma eleição.
São delegados, de acordo com a eleição, pa-ra fim determinado, mas é, como V. Ex• reconhece, eleição indireta. Como
Sabe V. EX', o parlamentarismo é um sistema aberto, flexível:
tanto- se adapta às monarquias - temos grandes exemplos,
-como a 'mon3rqriia espanhola e a sueCa, para citar somente
duas - , como se adapta às repúblicas. Poderíamos citar as
repúblicas alemã, italiana, portuguesa, etc. Mas, no parlamentarismo republicano, também V. Ex• sabe que há as duas
teses: uns defendem eleições diretas e outros, eleições indire~- Ora, como os parlamentaristas brasileiros estão divididos
~e eu defendo a eleição direta - , então ...
O SR. EDUARDO SUi'LICY - E em dois turnos? .
O Sr. ClUogas Rodrigues- Chegarei lá. Defendo a eleição
direta, mas temos de levar em consideração, democratica~
mente, o pensamento de outras correntes. Continuarei defen-
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dendo a eleição di reta no parlamentarismo, mas me renderei
ao que fçr decidido pela maioria. Quanto aos dois turnos,
aqui também peçcr permissão a V. Ex• para ser coerente.
Em plena Assembléia Nacional Constituinte ofereci uma sugestão, isso no presidencialismo, porque não se sabia se iria
prevalecer o presidencialismo ou o parlamentarismo. Em um
determinado_ momento em que poucas pessoas acreditavam
no parlamentarismo, ofereci esta emenda: a_.:eleição direta,
em dois turnos -aqui já há uma pequena ãlteração - , mas.
no segundo turno, a eleição seria pelo Congresso_ entre os
dois mais votados._Nós daríamos uma_pportunidade ao povo.
Se algum candidato fosse eleito no primeiro turno, muito
bem, se não, continuaria, de _certo modo, prevalecendo a
vontade do povo, porque o Congresso só" poderia apreciar
aqueles- dois nomes mais _votados. Apenas peço permissão
a V. E~ para dizer que continuo defendendo, até no parlamentarismo, a eleição direta para Presidente da República. Mas,
pediria a atenção de V. Ex\ e os_ deba~es poderão nos levar
a, ou aceitar o segundo turno pelo Congresso, se realmente
for adotado o parlamentarismo, ou, se for o caso, ficarmos
só com uma eleição, porque o candidato seria eleito pelo
povo, diretamente, sem necessidade daquele segundo turno,
vale dizer, de uma maioria absoluta, jã -que, como sabe V.
Er', no parlamentarismo, seja no parlamentarismo propriamente dito, seja nesse sistema considerado semiparlamentarista, ou semipresidencialista, de qualquer modo, no parlamentarismo o Chefe de Estado terá de ser apenas Chefe de
Estado, e não, também, Chefe de Governo, como acontece
no presidencialismo. Eu queria apenas regiStrar este -aparte
e, mais uma vez, manifestar o meu respeito às teses qi.Ie V.
Ex~ defende, que são sinceras, e acho que desse debate nós
poderemos chegar, finalmente, àquilo que possa ser o melhor,
neste momento; para a Nação brasileira. Meus parabéns!

O SR. EDUARDO SUPLICY --,.- bgradeço o aparte e
as ponderações de V. Ex•, que, obviamente, enriQuecem com
informações o debate em que todos agora temos de nos empenhar em aprofundá-lo.
_ ___
Avalio que aqui, no Senado Federal, eu próprio tenha
aprendido muito com os meus colegas, alguns dos quais têm-se
manifestado entusiastas defensores ora do parlamentarismo,
ora do presidencialismo. Eu, que, em 1988, embora não membro do Parlamento de então, mas co-çno membro do Diretório
Nacional do Partido dos Trabalhadores, votei a favor do p_residencialismo. Tenho-me mantido abe_rto à discussão, tenho
observado, com os meus colegas, as diversa_s_ v~~agens do
parlamentarismo versus presidencialismo, e .quero aprender
mais nesse procedimento. Acredito que o povo brasileiro inteiro está, hoje, se vendo obrigado a pe~sar no a~-~.mto para
decidir. A minha decisão final entre presidencialismo e parlaM
mentarismo ainda está amadurecendo. Mas quero, desde já,
extemar a minha posição favorável à eleição direta para Presidente da República, em dois escrutínios, mesmo que se adote
o parlamentarismo. Essa é uma posição que já asSUmi. -.
Todavia, gos.t.aria de, nesta tarde, registrar a minha preocupação com relação· ao que acredito não sela priOritário Do
que diz respeito à questão da pena de morte. Não avalio
seja um tema prioritário para- a sociedade brasileira termos
hoje um plebiscito sobre a decisão da pena de morte.
A ConstitUiçãO- brasileira, em 1988, muito claramente
deixou expresso que no Brasil não poderá haver pena de
morte como_ método de sanção, mesmo para crimes dos mais
horríveis, os_ chamados crimes hedioridos.
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Sabemos que várias pesquisas, inclusive as realizadas pelo
fBI, nc:fs Estados Unidos, mostram que nos estados onde
é vigente a pena de morte, não houve nem tem havido a
~iminuição de criminalidade, em relação aos estados ameriM
canos onde não há essa condenação. Cómparandó-se, também, regiões relativamente próximas e parecidas entre estados
americanos, onde vige a pena de morte. e regiões do Canadá,
onde não existe essa pena, a'criminalidade é menor no Canadá
que nos Estados Unidos. Diversos juristas e especialistas nesse
assunto têm levantado que -caso instituída a pena de morte
no Brasil -na verdade, estaremos fazendo com que sejam
especialmente os mais pobres neste País aqueles_ que estarão
eventualmente sujeitos a essa pena que poderá, como s_e sabe
pela história dos processos judiciários, levar- a erros irreparáveis, após a execução de quem tenha sido punido com a
pena de morte.
Então, apenas quero registrar que não sou favorável a
que, neste momento, coloquemos na pauta de prioridades
o plebiscito sobre a pena de morte. Cfaro que isso pOderá
ser objeto de reflexão, por ocasião da reviSão constitucional,
que teremos de 1993 para 1994, mas na época oportuna, e
já antecipo que sou contrário a ela, entretanto me manifes-tando que considero importante a comoção da opinião pública
nacional diante dos crimes o_corrido_s com a meni.na Míriam
e _CQm a triz Daniella Perez, que, obviamente, estão preocupando toda a população brasileira, ínclusive -o-própriõ Presidente Itamar Franco, que, corretamente, declara ser contrário, mas avaliando que o assunto d.~veria ser amplamente
debatido. Na minha opinião, não creio que seja o debate
mais importante, mas considero importante a iniciativa do
Poder Executivo em estar propondo a reforma do Código
Penal, porque avalio que seria muito importante que tivéssemos_ no Brasil outros tipos de penas e não apenas a de prisão
e de multa para aqueles que eventualmente venham a cometer
crimes. Sabemos que, em muitos países, a decisão dos juízes
envolvem a Obrigação de aquele que cometeu algum crime
ressarcir, de alguma maneira, a sociedade e a família a q~e
causou perda, seja social, seja material, mediante os mais
variados tipos de trabalho o_u obrigação cfvica._ Seria o caso
de instituirmos no Brasil essas penas, inclusive a fim de que
aqueles que cometessem crimes hediondos recebessem a pena
de prisão combinada com a prestação de serviços à sociedade.
Há, na história da jurisprudência mundial, larga experiência
nesse assunto.
O Sr. Chagas Rodrigues - Senador Eduardo Suplicy,
V. Er" me permite novo aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com prazer.
O Sr. Chagas Rodrigues- Anteriomiente, tive a honra
de aparteá-lo, mas, como o assunto de que V. Er trata é
atualíssimo e da maior iinportância. quero hom-enageá-lo, dizendo que estou de pleno acordo com V. Ex• Também sou
_contr~rio ~_iristitU:içãó d~ pena de morte no Brasil. Os jUristas
e os jusfilósofos do mundo inteiro a vêm combatendo, -nluitos
países -eStão se libertando disso_._ e onde há pena de morte,
raramente a .ela os criminosos são condenados. Quero, repito~
congratular~me com V. Ex• e, mais uma vez, afirmar que
sou contrário à adoção da pena de morte no Brasil, por razões
jurídicas e sociais. V. Ex• j{ disse, e muito bem, que, se
adotássemos a pena de morte, estaríamos sujeitos a cometer~
ter:rfVeis "injüstiçãS, porque cc)ntínliariafu -os eiTOS"fUdiciários
e não há como reparar os porventura cometidos contra _os
que já tiVerem sido enfor~dos. Sou também contrário à prisão
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perpétua. Basta agravar as penas. Concordo também com
V. Ex• que é necessário estabelecer um sistema penitenciário
que permita aos presos aprender um ofício, a fim de que
executem um trabalho que, de certo modo, seja útil_~ soci~-:
dade. O importante no Brasil não é instituir- ã pt:ma de morte
mas educar o nosso povo e lutar pela melhoria das condições
de vida das nossas populações.
O SR. EDUARDO SUPLICY -Agradeçoo.apárte, Sena- .
dor Chagas Rodrigues. Em especial, gostaria de enfatizar exatamente esse último ponto que V. Ex~ assinala. Se quisermos
acabar com a violência, com o excesso de crimes no Brasil,
temos que tornar mais saudável a sociedade brasileira. Q~~n
tas e quantas pessoas ficam impunes, não sofrem nenhuma
pena pelos crimes que cometem - muitas vezes crimes do
colarinho branco, crimes de corrupção. Na sociedade brasileira, continua a haver um extraordinário desequilíbrio sócio- .
económico, com disparidades recordes de renda e de riqueza.
Após mais de uma década de recessão, agravam-se os problemas de pobreza e de miséria, e, mais e mais, vemos latente
e em desenvolvimento o clima para a maior criminalidade.
Precisamos ir a fundo e atacar as raízes desses problemas.
Justamente nesse po'nto se fazem necessárias as polfticas que
devem ser implementadas para a retomada do crescimento,
para a redução das desigualdades, eliminação da miséria, da
pobreza absoluta.
·
Sr. Presidente, vou deixar para amanhã o tema que ainda
gostaria de abordar relativamente às sugestões para uma maior
colaboração dos Poderes Executivo e Legislativo nestª nova
fase, iniciada pelo Governo Itamar Franco, de intenso diálogo
com a sociedade, com o Poder Legislativo e com o~ partidos
políticos.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves Fillto.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB -RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) ..:..._Sr.
Presidente, Srs. Senadores, passo a ler e comentar trechos
de matéria publicada no jornal O Poli, do meu Estado, de
10 de janeiro último.
"Sessenta e cinco municípios do Rio Grande do
Norte - quase a metade do Estado - estão sendo
prejudicados pela nova tabela de coeficiente dos municípios, base de cálculo do Fundo de Participação, publicada pelo Diário OOcial da União. Cada um desses
municípios perderá em média, já a partii' de j3oeiro,
Cr$150 milhões.
Há casos como o do MunicípiO de Umarizal, por exemplo,
classificado no coeficiente 1,2, que .caiu para 0,6, o que representa um prejuízo de 700 milh?es de cruzeiros mensais.
"Toda essa confusão es(á.sendo provocada pelo Decreto Lei n~" 1.881, de 1981, aSsinado pelo então Presidente
João Baptista Figueiredo, estabelecendo que os coeficientes seriam corrigidos pelos resultados oficiais do Cen~
so de 1991 -dez anos depois. Feito o censo, verificou-se
que a população brasileira aumentou em 23,5%, saindo
de 119 milliões, 104 mil habitantes em 1980, ~para 146
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milhões, 917 mil habitantes em 1991. Esses 23,5% servira"m de índice de cálculo, de acordo com o Decreto, para
a revisão da tabela dos coeficientes.
A _tabela anterior dizia_ que o município cOm até
10.188 habitantes era classificado como 0,6. Já a nova
tabela estabelece que o índice 0,6 é para os municípios
com até 12.567 habitantes. O índice ~0,8 identificava os
municípios com população de 18.188 habitantes até
13.584. Com a revisão, esse me_smo índice (0,8) classific_a
os municípios com população de 12.568 até 16.756 habitantes."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Rio Grande do Norte,
a exemplo de outros Estados do Nordeste, evidentemente
n~o acompanhou esse cresciinento populacional. Os municípios sofreram, pelo contrário, um esvaziamento populacional.
Vieram os anos de seca, o problema da recessão, gerando
um quadro que levou a população que morava no interior
para a capital, se não para a Capital do meu Estado, para
outras capitais até mesmo do sul do País. Atu~mente, ~s.ses
mu_nicfpios -nãO têm como acompanhar esse crescimento nem
como classificar, de forma mais meritória e mais- generosa,
o recebimento dos recursos do Fundo de Participação.
Daí por que, Sr. Presidente, faço esse apelo na tarde
de hoje, tendo em vista os pedidos que recebi de ass_ociações
de municípios, de prefeitos de municípios do meU EStãâo.
Meu Estado tem.151 municípios e 65 deles perdem recursos
substanciahnente.
O Sr. Josaphat Marinho - Pennite-me V, EX' um aparte?
O SICGARiBALDI ALVES FiLHO- OuçO V. Ex• cmn
pra:ier, ·senãdor Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, V. Ex• está
fixando um assunto tendo em vista particularidades atuais
no seu Estado. Creio que podemos alargar um pouco essa
discussão, sobretudo no momento em que tanto se fala em
reforma, inclusive em reforma da Constituição, em planos
de ação. Para situar essa questão importantíssima da Federação, não há União forte com estados enfraquecidos. Cuida-se
muito da economia da União, fala-se em fortalecer~lhe o poder
financeiro, mas não se está buscando situar no justo equihbrio,
que é indispensável à manutenção do regiffie federativo. Não
há União capaz de atender às suas obrigações institucion~s
e de desenvolvimento se, simultaneamente, não se cuidar da
situação econômico-finan~ira dos Estados. Esse problema
precisa ser solucionado. E o início do debate, a partir do.
discursa de V. EX', pode ser uma boa referência para que
corrijamos os desacertos correntes.
~O SR. GARffiALDI ALVES FILHO- Senador Josaphat
Marinho, agradeço a V. EX' Creio que esse é um debate
que deve prosperar.
É verdade que temos um problema imediato. V. Ex•
pode avaliar o que seja a situação desses prefeitos que assumiram a Prefeitura no dia.l"' de janei:r:o, ao mesmo tempo recebendo a notícia de qlré s6 obterão recursos dessa ordem;
recursos, portanto, reduzidos. Estabeleço uma distinção dentro da reflexão feita por V. Ex~ e comungo inteiramente com
a sua preocupação- nó tOcante ao equilíbrio federativo, à situação da nossa Federação, dos Estados e dos municípios, principalmente, como disse V. Ex•, numa hora em que as preocupações se voltam p_ara a situação da União e se pretende,
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até mesmo~ uma reforma, um chamado ajuste fiscal para socor.rer os cofres do TesoU:ro Nacióilal. Mas, ao mesmo tempo,
temos um problema imediato: o dos muniCípios.
Fui Prefeito da Capital do Rio Grande do Norte, Natal,
por isso, sou sensível a apelos dessa natureza. Sei que esses
prefeitos lidam, Senador Josaphat Marinho, com situações
emergenciais. Eles estão diante de um quadro de prolongamento da própria seca não se vêem_ em condições de enfrentá-lo. Isso tudo sem falar nas mazelas encontradas por muitos
prefeitOs,- nesse período de transição, conforme noticiário da
imprensa.
Todo esse quadro vai abater-se, Senador Josaphat Marinho, sobre a população rural empobrecida dos nossos Estados.
Comungo das apreensões de V. Ex• e, ao mesmo_ tempo,
louvo a sua preocupação. Não só vejo esse problema mais
imediato como também o de uma reflexão a curto e médio
prazo sobre a situação dos Estados e_ municíPiõS:
Ouço novamente o nobre Senador.
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Não se trata - como já disse - de um projeto _que
venha trazer uma solução para o problema. Todavia, ele possui
um, caráter paliativo, enquanto se faz uma análise mais deta~
Ihada sobre a questão dos Estados e dos Municipios da nossa
Federação.
Fica, portanto, o nosso apelo, Sr. Presidente, Senador
Magno Bacelar.
Muito obrigado.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Albano Franco - Almir Gabriel - Antonio Mariz Aureo Mello - César Dias - Cid Sabóia de Carvalho 'Eduardo Suplicy - Henrique Almeida - Iram Saraiva João Calmon - José Richa - Jutahy Magalhães -Mário
Covas- Ney Maranhão- Odacir Soares- Onofre Quiriam
-Pedro Simon- Raimundo Lira- Ruy'Bacelar.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex~ tem inteira razão.
Um problema não exclui o outro. A discussão da t_es_e_ geral palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
não significa subestimar o problema nas particularidades a
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB __:__CE.
que se refere V. Ex~ Daí pOr que temos que atentar tanto Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -:mais para o Problema de ordem geral, pelas próprias dificul~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, alguns fatos cruéis dornj_pam,
dades a que estão passando agora os municípios~ Se_ muitas neste momento, o noticiário da imprensa brasileira, do rádio
delas resultam da corrupção outr_as decorrem da desorgani- e, notadamente, da televisão. Esse_ noticiário tew levado a
zação financeira. Não podemos atribuir responsabilidade a Nação a uma emotividade anómala, a uma grande emoção
esse ou àquele prefeito, poK esSe é um problema de natureza que se estende e se amplia até graças ao poder da comunicação.
institucional também.
A morte da atriz Daníella Perez, nas circunstâncias miste~
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- O Senador Josa- riosas em que aconteceu, o seqüestro de uma criança erD.
phat Marinho tem inteira razão. O problema possui um con- Minas Gerais, a, sua morte, e também o fato de o ca,cláver
teúdo paradoxal, porque os municípios que aumentaram de ter sido queimado e o restante ocultado, tudo isso faz renascer
população, merecem, de fato, ser contemplados com maiores no Brasil um debate. muito intenso a respeito da Pena de
recursos. Neste momento, na medida em que os municípios Morte.
Eu, no entanto, Srs. Senadores, entendo, muito pelo con-como esse do Nordeste, citado por mim- não conseguirem
acompanhar o crescimento populacional não podem, também, trário, que um momento cotno este, fundado na emoção,
se ver diante de uma perda significativa de recursos. Portanto, não seja o mais adequado para a solução de um problema
como disse V. E r, ou se aprofunda a reflexão em tomo disso dessa natureza. Entendo que o assunto cabe m.ais aOs especia~
listas; trata~se de um debate que deve realizar-se entre os
ou a situação só vai piorar para os Estados e MunicípiOs.
entendidos em Direito Penal, notadamente entre os-que fazem
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu apelo é no sentido
de que possamos nos debruçar, em caráter de urgência, dado o Direito Penal Corriparado. É muito importante o Direito
à existência do problema em vários estados e em muitos muni- Comparado em todos os setores jurídicos, dos estudos~ inclucípios, sobre o Projeto de Lei n 9 136/92~ jã aprovado pela sive na área de introdução às leis, na área mais atenta à Filo~
Câmara dos Deputados, recebendo no Senado Federal o nú- sofia do Direito, às Diretrizes e aos Fundamentos Gerais do
mero 149/92. É de autoria ·do Deputado paraibano Ramalho Direito .
. Leite. O referido pi"Ojeto prorroga a lei que estabelece normas
O Sr. EpitácioCafeteira-Permite-me V. Ex~ um aparte?
sobre o cálculo, a entrega, o controle da liberação e dos recurO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•
sos dos Fundos de Participação e dá outras providências.
Sr. Presidente, sei que não se defende um projeto desse com prazer.
teor como solução. É um paliatívo, é uma-prorrogação para O Sr. Epitácio Cafeteira - Nobre Senador_ Cid Sabóia
se chegar a critérios mais jUstos· e que venham atender a
de Carvalho, permita~me discordar em parte de V. Ex• As
essa situação, muitas vezes, calamitosas de municípios, como leis devem representar sempre o sentimento da população,
os do meu Estado, o Rio Grande do Norte, por mim já citado.
têm que ter o embasamento ético imposto pela sociedade.
Não vou discutir se, tecnicamente, a pena de morte não dimi~
Sei, tenho consciência, tenho a certeza de que esse quadro
nuiu a criminalidade nos Estados Unidos. A meu ver, a legislanão se limita apenas ao Estado do Rio Grande do_Notte.
ção brasileira contribui pafã. O aumentO da crhninalidade no
Daí por qUe VéTI1iõ apelar a todos os Senadores -esse projeto
Brasil. No nosso País, a não ser que se prenda em flagrante,
se encontra __ na_ ComisSão de Assuntos Econômicos - para
não há nem a prisão--do criminoso. Quando há prisão em
que possamos, neste período de convocação extraordinária,
flagrante, se o criminoso possuir curso superior, vai pata uma
apreciar, analisar o referido projeto.
detenção ou cela especial; se não -tem antecedentes criminais,
O Senador Mauro Benevides, Pr~sidente desta Casa, já
me assegurou que está havendo compreensão tanto de sua o normal é responder 6 processo em liberdade. EnfiO!, por
parte, como das Lideranças, no sentido de que esse prájeto
que praticam um crime hediondo, incineram uma criança?
possa ser apreciado.
Porque não existe nenhuma preocupação. Se o assassino for
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preso, vai passar três, cinco anos, talvez antes disso, fuja

....

da prisão. Talvez, antes disso,_o_process_o nem seja julgado,
e ele, respondendo em liberdade, não estará tendo a menor
preocupação. Creio que a existência da pena de morte pode
ser um fator que contribuirá para que o meliante não mate
uma criança apenas porque ela chorou e não toque-fogo nessa
criança ainda viva. V. Ex•. há de entender que o que está
havendo é uma revolta popular. Um plebiscito feito pela Jovem Pan apresentou 82% de entrevistados apoiando a pena
de morte. Nós somos nada mais, nada menos, do que representantes do povo. Nada melhor do que instituirmos agora um
plebiscito onde ficassem explicitados os casos em que poderiam ser usadas as penas de morte e de prisão perpétua. Não
um plebiscito coino esse de Sistema de Governo, pois até
hoje nem os interessados na luta pela mudança para o parlamentarismo sabem que tipo de parlamentarismo vai-se apresentar à sociedade.Penso que deveria ser feito um plebiscito,
onde, realmente, o povo dissesse se vale a pena continuar
com esse modelo penitenciáriO frouxo, em que um número
de pessoas, normalmente em condições de serem novamente
apreendidas, têm uma ficha criminal de dois ou três metros.
O GOverno -até deixa a porta entreaberta, porque, não havendo pemtenciárias suficientes, prefere diminuir seus custos deixando os presos fugirem, ou assassiilando-os como ocorreu
em São Paulo. Permita-me, Senador Cid Sabóia de Carvalho,
alongar-me um pouco mais, pois gostaria de colocar o que
verifiquei quando governei o Estado do Maranhão. Era certo
de sempre haver um grupo muito preocupado com "os direitos
da pessoa humana que está presa" interessado em saber se,
na penitenciária, serviam galinha, se os de tentos estavam bem
tratados, se donniam em colchão de mola, se lhes era dada
a oportunidade de fazer exercícios físicos. Mas nunca ninguém
procurou saber se aqueles presos eram realmente pessoas humanas. Fala-se nos direitos humanos de pessoas que, na minha
opinião, não -são humanas, como esse seqüestr_adót que qUeimou a menina Míriam. Aquilo não é um ser humano; aquilo
é um bicho; aquilo é um animal, apenas possuindo a forma
de homem. Eu não teria á nienór dúvida em votar a favor
da pena de morte e executá-la para quem queima viva uma
criança.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Senador E pitácio Cafeteira, ouvi _o pronunciamento de V. EX' nesse aparte.
Apenas devo dizer que meu ponto de vista ainda não estava
devidamente exposto quando V. Ex• me iriterrorD.pe-u de moCio
tão brilhante. De qualquer maneira, enseja-me responder-lhe
nos diversos itens que V. Ex• feriu com tanta propriedade.
Um dos problemas mais sérios do Direito é a sua fonte.
Muitos dizem que a fonte do Direito é a jurisprudência, é
a doutrina, é a moral, é a lei. A moral será a fonte naqueles
casos em que não exista a lei e o juiz deva aplicar os costumes,
neles se informando. Mas o Direito, rigorosamente, s6 tem
uma fonte, que é a lei. Daí passamos ·para -á fonte- da lei,
que, evidentemente, é a moral, são os costumes. Nisso, vai,
no entanto, o engano avaliatório- de muita gente que toca
nesse problema sobre determinada circunstância que surge
assim, de repente, e achamos que isso é velho. Os costumes,
que são fonte da lei, são avaliados sociologicamente; é uma
questão do fato social, é um exame mais profundo do que
realmente sejam os costumes que devem fundamentar a lei.
Veja, V. Ex~, que temos, na sociedade, muitos maus costumes,
que não devem fundamentar a lei. Seriam legalizados o adultério, ·o jogo do bicho, o lenocínio e a corrupção também, se
fôssemos nos informar nos Costumes sob. uma viSão breve,
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uma visão fácil, um ftash fotográfico que estourasse as-s.im,
de repente, para uma visão não científica.
Então, os costumes, mores, ethos, que devem fundamentar a lei são aqueles consagrados socialmente e essenciais à
vida humana, mas dentro de uma avaliação sancionada pela
própria História.
A História conduz o fato sociológico, que é analisado,
ora pela sociologia jurídica, ora por uma sociologia criminal,
ora por uma sociologia pura, dentro das análises que devam
ser feitas.
Não posso dizer que o povo brasÜeiro clame pela pena
de morte, porque ele já foi muito a penado pela pena de morte
indevida e mal aplicada. Cultuamos a memória de algumas
pessoas que foram barbaramente assassinadas pelo Estado.
Como havemos de esquecer que o nosso prfncipal herói
é Joaquim José da Silva Xavier? Morto na forca e esquartejado, teve os pedaços de seu _corpo exibidos para uma sociedade atônita, para uma população que não sabia, na verdade,
o que pensar diante daquela br_utalidade.
É evidente que não é assim. A memória do brasileiro
guarda a morte de Motta Coqueiro, um cidadão levado à
morte porque o Imperador D. Pedro~n lhe negou todo e
qualquer perdão, toda e qualquer graça que o Império poderia
lhe conceder naquele instante. Aquele cidadão recebia graves
imputações, e, depois que morreu, foi-lhe provada a completa
inocência.
A memória d6 brasileiro, Senador Epitácio Cafeteira,
guarda também outros fatos que são contra a pena de morte,
só _que a pena ocorrida não pelo arbítrio dos tribunais, não
pela competência dos juízes, não pela competência dos julgadores de um Poder 1udiciário que errasse, mas guarda a memória da pena de morte decretada pela própria polícia, a pena
de morte pragmática, a pena de morte de que dispõem os
batalhões militares. CítemOs Colno_ exeinpló ó ·caso dessa senhora do Rio de Janeiro que lutou tanto para perseguir os
que mataram e executaram seu irmão, aplicaram nele a pena
de morte, e que hoje procura os assassinos do seu próprio
filho. Eles estão na Polícia Militar-._ Eles se acham detentores
da aplicação imediata desta pena.
Há uma pena de morte pragmática. Há cemitérios clandestinos. V. Ex~ se lembra do cemitérío clandestino descoberto
em São Paulo? Herzog foi condenado à pena de ·morte, não
por um tribunal, mas pelo arbítrio militar. Muitos_ foram _condenados assim. Daí o perigo. A pena de morte leva a __u_ma
irreversibilidade. Na Inglaterra, um homem foi levado à for_qa;
50 ãnoS depoiS era pi-ovada a sua-inoCência:· A.lriglaiÇrr~
cansou da pena de morte. NãO" -há mais pena de morte- na
Inglaterra, como também na França e, se não me engano,
no Canadá. Mas a pena de mo'rte persiste em Cuba como
instrümento do Estado, assim Co)no era comum nã União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas- para a mànútençãri__,_de
um sistema.
Ouço V. E~, Senador Epitácio Cafeteira.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador, V. Ex• seguiu
o brilho de suas palavras·, mas me permito discordar de um
ponto. A morte de TiraQ.entes foi uma condenação política.
Em qualquer momentO, a co·ndenação política à pena de morte
é um absurdo, porque representa, no mínimo, naquele instante, a classe dominante. Posteriormente, mudando_ a classe
dominante, aquele que na época era considerado conspirador,
o tempo mostra que era um herói. Agora, falo de crimes
como este que estamos discutindo. Não há nenhuma oportu-
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nidade de aquele cidadão que queimou aquela criança ser
transformado em herói, amanhã. Em vários casos de linchamento dos quais temos conhecimento, não vi, em nenhum
momento, alguém que ·condenasse o linchador. Está dentro
do próprio espírito do brasileiro querer que a justiça seja
aplicada contra aqueles que agem como animais, comO se
não fossem criatUras humanas. Posso garantir a V. Ex• que
a direção da própria cadeia está tendo o cuidado de manter
esses presos de Minas Gerais separados ·dos outros bandidos,
dos outros facínoras, daqueles que agiram de maneira ainda
pior na sociedade, porque, se forem colocados junto com
os outros detentos, serão linchados. Trata-se de um sentimento nacional. Não sei o que V. Ex' pensa a respeito da
questão de a morte ser decretada pelo Estado, em termos
de religião. Creib_que temos á "obrigação de entregar ao povo
o direito de escolher: plebiscito sempre que houver dúvida.
O plebiscito terá sempre O meu apoio porque não sou dono
da verdade do povo, nem quero ser. Quero apenas cumprir
o meu mandato e fazer com que o povo seja ouvido.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Plebiscito, se
V. EX' me permite, é um acontecimento muitO ímportante.
Mas há V. Ex~ de convir que a matéria a ser submetida a
um plebiscito tem '-ltie-n~r natureZa plebiscitária. Se formos
incluir a pena de morte num plebiscito ·agora, por exemplo,
teríamos que forçar a própria letra da Constituição, porque
esse plebiscito foi rejeitado na Assembléia Nacional Constituinte, como também a pena de morte em si ...
O Sr. Epitácio Cafeteira- O parlamentarismo também
foi rejeitado.
O SR. CID SAI!ÓIA DE CARVALHO - Sim, o parla·
mentarismo foi rejeffãâo, mas o plebiscito para uma consulta
futura foi aprovado. Já a pena de morte foi rejeitada e o
plebiscito para uma consulta não foi aprovado.
Então~ há uma diferença. Nem toda matéria, constitucionalmente, comporta a consulta popular.
Não podemos fazer uma legislação penal consultando diretamente o povo: Como é que se pune o ladrão? Como
se pune quem roubou em tal circunstância?
Evidentemente, o DireitO Penal é evolutivo de legislação
a legislação ao longo -dos séculos. Tão evolutivo-é o Direito
Penal que todas as nações, umas estudam o Direito Penal
da outra. É básico isso. Não podemos distanciar ó nosso Direito Penal do Direito Penal de_ outros países, nem mesmo encontrar novas denominações para os delitos, porque roubo é roubo em qualquer lugar; latrocínio é latrocínio geograficamente
em qualquer lugar; homicídio é homicídio em _qualquer lugar.
Agora, resta saber como se apena.
O Direito moderno voltou-se todo para a subtração da
liberdade - a prisão ....;... e ilós nos acOstwn_anlos com a prisão
- prende-se. Em Portugal, deportava-se. As pessoas eram
condenadas após o cometimento de certos delitos e eram levadas para a África. Há crimes famosos de Portugal onde os
autores dos delitos simplesmente foram expulsos da pátria
portuguesa. Era um modo de apenar.
No Brasil, estamos com essa parte das execuções penais
um tanto quanto atrasados no espaço e no tempo. Chegou
o momento de uma revisão de tudo isso, inclusive numa visão
social da famma da vítima ou das pessoas que sofreram as
conseqüências de um delito.
Por exemplo, no homicídio, mata-se o pai de familia e,
porque se matou o pai de família, a -viúva se prostitui, as
filhas e filhos deixam as escolas. Os filhos seguem também
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os caminhos do crime, porque se marginalizaram dentro-das
dificuldades económicas. O preso, por sua vez, passa zt ser
um peso inútil para o Estado.
Hoje o Estado tem uma população carcerária imensa.
Cada preso custa uma fortuna ao Estado. A solução seria
matar a todos eles, mas essa é uma solução bárbara. Nesse
cilso, o Estado faria economia. Entretanto, será que·· a nossa
cultura, a nossa formação religiosa comportam esse tipo de
solução?
O Sr. Jutahy Magalhães- V._Ex~ me permite i.Im aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Só um minuto,
Senador J utahy Magalhães.
O fato é que vamos criando verdadeiras c1dades de prisioneiros. cada presídio tem sua população, cada população ocupa um território, cada território com população custa milhões
e milhões ao Estado, que alimenta essas pessoas que nada
produzem. Não será a hora de se encontrar um sistema carcerário onde o prisioneiro produza?
Ouço V. EX', Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ód Sabóia de Carva·
lho, desejo aparteá-lo apenas para manifestar uma opinião;
não para discutir a parte técnica, como V. Ex~ vem fazendo,
_mas manifestar: meu posicionamento totalmente contrário à
pena de morte. Certos fatos Coino esses últimos, principalmente o dess.a menina de Minas GeraiS, emocioriaimente nos
levam a pensar até em _modificar a opinião. Mas, racionalizando essa questão - sou peremptoriamente contrário à
pena de morte-, gostaria que os doutos conseguissem chegar
a uma solução, evitando que quem cometa um crime bárbaro
como esse receba uma pena de no máximo trinta a.n_os, sendo
que muitas vezes conseguem sair, tranqüilamente, três ou
quatro anos depois. É para isso que temos que buscar soluções,
embora a técnica jurídica hoje seja pela diminuição das penas,
fazendo com que haja um benefício para a sociedade em lugar
das penas carcerárias. Não podemos aceitar que esses criminosos venham participar da sociedade pouco tempo depois.
É essa mudança que os técnicos, os juristas, aqueles que estão
estudando o problema da revisão do Código Penal deveriam
examinar, porque temos que aplicar penas que sejam cumpridas de acordo com a gravidade do crime cometido e não
que beneficiem o réu, como hoje todos o são, para que possam
sair da cadeia em pouco tempo.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - O aparte de
V. Ex~ é muito interessante. Mas, Senador Jutahy Magalhães,
o legislador brasileiro acredita na recuperação do ser humano.
Há esse detalhe. A legislação brasileira foi erguida no princípio
de que é possível reabilitar o delinqüente.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. EX' apenas
uma peqll;ena interferência? Acho, como V. Ex~ frisa, que
é possível e é desejável isso. Mas existem certos fatos curiosOs:
vinlos agora, nos Estados Unidos, uma pessoa pedir para
ser enforcada porque sabia que, solta, iria praticar novamente
os mesmos crimes. Há determinados crimes hediondos para
os quaJs não podemos, a prio~i, colocar com essa questão
de que o criminoso vai sair" recuperado da prisão. Se sair,
ótimo. Mas que passe lá o tempo necessário para pagar pelo
mal que cometeu.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO__: Nobre Senador
Jutahy Magalhães, há vários tipos de criminosos. Sabemos
disso. Sabemos que há os criminosos irrecuperáveis -- são
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os criminosos_ natos; há os criminosos_ habituais; há os passionais. Tudo isso é estudado na .sociologia Jurídica e todo e
qualquer entendedor de Dheito Penal ~.~be perfeitamente cçmo classificar os criminosos. principalmente aqueles que se
dedicaram a um aprofundamento médico-legal.
Mas há algo muito sirriples e que talvez não ·esteja sendo
percebido: é que a Constituição de 1988 fez uni edifício jui:ídico para impedir iSSo. Só que estamos viVe;ndo a fase de
implantação. Mas depois que votarmos a organização do Ministério Público Federal, a organização do Ministério Público

dos Estados, a Defensoría Pública, a Advocacia Geral da
União - gostaria que V. Ex~ prestasse bem- ãtéiiçãó a essa
afirmativa que faço -,-depois que votarmos a Lei Orgânica
do Ministério Público Federal, a Lei do Ministério Público
nos Estados e depois que os Estados votarem as Sl!as respectivas leis orgânicas; depois que a Câmara dos Deputados resolver a questão da Advocacia Geral da União; depois que se
resolver o problema da Defensaria Pública, desse conjunto
de instrumentais jurídicos, nascerá O nfodO- peto qual se há
de impedir essa distorção, pOrque, na verdade, muítas vezes
o preso perigoso é libertado. Por quê? Porque não há o fiscal
da lei atento a cada processo. acompanhando o desenrolar
da decisão que determinou aquela soltura; pqrque, muitas
vezes. pode, pelo contrário, alguém exagerar sobre a pessoa
do preso e ele tem que ter uma defesa, porque estamos numa
democracia; porque há os momentos ...
O Sr. Jutaby Magalhães- Permite-me V. Ex• um outro
aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex',
nobre Senador J utahy Magalhães.
O Sr, Jutaby Magalhães- V. Ex• conhece bem o código,
e é confiando na sua memória- que desejo fazer ufuã pergunta
objetiva sobre o episódio ocorrido em Minas Gerais._ O criminoso é um jovem, acredito que primário. Ele deverá ser condenado a uma determinada pena. Qual seria a pena máxima
que ele poderia receber pelo crime cometido? Falam em 30
anos quando o enquadram em determinada lei. Seria o máximo. Indago em quantos anos ele estará na rua, sendo primário
e tendo bom comportamento.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Este é o problema, pois se trata de uma projeção para o futuro e é _um
pouco difícil aquilatar-se como ele se comportará etc.
A lei brasileira não é vingativa neSse rili.Sfer~-- Acredito
que ele poderá ser apenado por volta dos dezessete anos.
Dependendo do seu comportamento e da aplicação da lei
de execução penal, não sei com quanto tempo ele sairia, mas
poderia sair com sete ou oito anos, acredita-se.
Se isso é um defeito, se essa pessOa é irrecuperável, um
laudo deve dizê-lo. Aí ele não vai exatamente para essa cadeia,
vai para um manicómio, porque a lei brasileira tem tanto
a prisão ·como o trabalho para os doentes mentais que delinqüem. Nem todas as pessoas que praticam delinqüências são
sadias. Há os que delinqüem e são Sadios mentalmente, mas
há Os que delinqüem e são doente_s mentais.
Há de saber se haverá bú. óío medida de segurança e
que medida de segurança será essa que a Justiça aplicará.
E caso de medida de segurança? Não conheço os meandros
e as minudências desse caso. As vezes é preciso entender
que o Estado não deve ser um veícuJ_o de vingança, mas que
talvez haja um ideal de recuperação do ser humano. Essas
duas filosofias se chocam no Brasil.

Quarta-feira 13 · 19

Já vi candidatos a postos eletivos defenderem maus-tratos
para prisiOiieiros, c0ri10 já vi primeiras~damas- de-Estados pro:
moverem· programas sociais de assistência a prisioneiros. SãO
duas correntes de opinião, são duas filosofias que tramitam
livremente no País. A legislação pátria adotou uma. Nós acreditamos na prisão semi-aberta, por exemplo, que foi criada
pela legislação brasileira. Encontramos ·grandes entusiastas
de um sistema carcerário inteii'ãmerite dífére.iifé ·e- éõC:õntramos também pessoas que desejam o Estado vingatiVO, querem
as pessoas mal acomodadas na prisão, querem ver os presidiários sofrendo. Há teorias que defendem a existência de apartamentos nos presídios, onde os_ prisioneiros possam receber
as pessoas de sua família.
O legislador tem que se definír; o legislador há que se
defi:nir _quanto a uma ou quanto a outra posição, mas, por
e.nquanto, o que poderá ser feito é concluir a legislação brasileira que disponha sobre os mecanismos da União, dos Estados
e dos MunicfpióS, porque quando todo.s_ os órgãos públicos
estiverem funcionando de _acordo com o_ que foi idealizado
pelo constituinte, muita coisa já começafá a se consertar.
Sem podermos esquecer as questões sociais, porque falamos sobre as conseqüências sociais. Falamos: esse é um monstro, aquele é um animal, este é um bicho, mas não falamos
na divisão de rendas, não falamos nas questões das elites
agressivas, não falamos nas questões, sociologicamente estudadas, de esmagamento dos grupos sociais, uns esmagando
os outros; dos problemas internos de família; nas questões
outras que grassam na sociedade brasileira. Então, criaremos
um Estado para extingüir monstros e vamos contihuar""fabricando monstros: forca, fuzilamento, câmara çl~ g_ás par_a <;>s
monstros. Mas não criamos nenhuma solução para que os
monstros não exist~. Esse é um Outro grave problema; é
uma outra grave questão que deve ser encarada também com
muito cuidado.
Há toda uma questão social ao lado dos ·crimes; há toda
uma questão patológica ao lado dos crimes; há a Medicina
Legal para explicar determínados crimes·; há o Direito; há
a Sociologia Jurfdica. Isso é muito grave. Não há de se resolver
sobre a pena de morte com condições meramente emotivas.
"O Sr. é favorável à pena de morte?" Uma pergunta pura
e simples a uma pessoa que não- tenha as informações fundamentais para a solução do problema.
Sr. Presidente, lembro que hoje, na Folha de S. Paulo,
o jornalista Jânio de Freitas publicou um artigo onde considera
a pena de morte de difícil aprovação no Brasil e, sendo aprovada, de grande inutilidade. O projeto do Deputado Amaral
Netto, que existe já há algum tempo na Câmara dos Deputados
- acho que já existe há alguns anos; pelo menos desde a
Assembléia Nacional Constituinte esse bravo cidadão peleja
pela pena de morte-, leva a-pena de morte a uma inutilidade.
Ela também não teria utilidade alguma tal como está sendo
concebida.
O Sr. Hydekel Freitas -Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ouço V. Ex•,
rapidamente.
· O Sr. Hydekel Freitas - Queria dizer a V. Ex' que não
somos a favor da pena de morte, mas e_ntendemos bem o
posicionamento do Senador J utahy Magalh~. Qjjl,te advogamos, o que entendemos é que, realmente, para esses crimes
hediondos não podem baver privilégios. Essa lei que privilegia
deve ser modificada, não só para esse tipo de crime, mas
tirinbéni para o- tráfico- dé-dróg~s, para o seqli.esttó7Temos
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que nos preocupar com a generosidade dessa lei e adotar
posições enérgicas, fortes, enqUanto é_ tempo, ·pois o fafo-Ciesce de maneira desproporcional para cima da sociedade. Chegamos ao ponto de até acharmos que a solução seria a pena
de morte, como disse o Senador Jutahy Magalhães. Não é
isso. Não podemos nos deixar levar pelo emocional, mas temos
que ter cuidado e tomar uma posição forte, mexendo, inclusive, na lei, enquanto é tempo: V. Ex• dizia, ainda há pouco,
que, neste caso, o réu poderia ficar até 17 anos na cadeia.
Ele não fica nem oito anos.
--

--

-
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SupreÇio Tribunal Federal, argüindo a íncOnstituciortaJida-de
do düido_ãrf. 45.
·- -- - ·
Criticam exabimente a fixação- de um mínimo de "oito
Deputados e um máximo de 70 por Estado. Segundo o seu
raciocínio, Estados como Rondónia_, Roraima, Acre e Amapá
não deveriam ter mais de três parlamentares - e, airida ontem, li no O Estado de s-~ PaulO, argumentos riO -seUtiâo_de
que só haveria necessidade de dois - , prevendo-se até o
mínimo de um Deputado Federal para algumas dessas Unidades_ da Federação. Em contrapartida, Estados como São Paulo
e Rio Grande do Sul, por exemplo, teriam não maiS 70 Deputados, mas passariam a ter 114.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Estou dizendo
aleatoriamente, sem ter o Código Penal à mão.
Argumentam, como o· Governador gàúcho,- que o dispoO sr. -HYdekel Freitas - Neste caso, especificamente,
vigente prejudica os Estados do Sudeste e do Sul, em
sitivo·
não fica. Mas não quero entrar no mérito, a análise deve
favor dos do Nordeste, Norte e Centro-Oeste, e- que a esfiuser feita de maneira generalizada. Em rel3.ç_ão a esses cririies
tura do federalismo, por ca·usa disso, está ameaçada pelas
hediondos - aí incluídos o tráfico de drogas e o seqüe"stro
sementes
do separatismo.
- , precisamos tómãr uma posiçãO mais IápTda, senão vamos
enfrentar difiCuldades sérias no País. Muito Obrigado.
Mas, na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as campanhas e as motivações dessas lideranças políticas, por mais
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - O problema
respeitáveis e idóneas que sejam, como é o caso do nobre
também está nos mecanisrilOS-que ii Estado dispõe para- tratar
, Chefe do ;Ex~cutivo gaúcho, não resistem a uma anáHse mais
desses assuntos.
--·· _
profunda e acurada, parecendo mais inspiradas no emocionaNotem V. Ex~ que há uma Polícia Judiciária, cheia- de
lismo, no regionalismo sectário e em indisfarçáveis objetivos
corrupção, em cada Estado; há uma Polícia Militar também
__
políticos e eleitoreiros.
em cada Estado; os crimes praticados - e que condenamos
Inicialmente, há que se examinar, qriaitto -ã--questáo, o
- o são, em grande parte, por pessoas fardadas ou por pessoas
tratamento que lhe conferiu, ao longo de uma história política,
tituladas como policiais; temos uni Ministério Público inorgao Direito Constitucion-al brasileiro. A ConstitUíção .do l.qtpénizado ainda; deveríamos ter ::- e ainda "não temos -uma
rio, de 1824, não estabelecia um número fixo de Deputados,
Advocacia-Geral da União, porque há os_ casos em que a
dispondo, no seu art. 97:
União há de ter interesse~direto. em determinadas soJuções
em processos_ criminais, e isso não sé -cogita nem se examina
"Uma lei regulamentar marcará ... o número dos
no Brasil, por absoluta falta de instrumen!o~ Enfim, há uma
Deputados relativamente_à população do_ Império".
série de fatores, mas, no mérito, çoncofdo que deve _ba_ver
uma modificação imediata nessa parte da execução penal.
Sr. Presidente, voltarei a esse assunto em outra oportu:tá a primeira Caita Magna da República, de 1891, no seu
nidade - mesmo para V. Ex• não se acostumar a tocar a
art. 28, § 19 , prescrevia quatro Deputados por Estado.
campainha -porque este_ debate é muito importail.te.
A Carta de 1934 seguiu a de 1824, não determinando
Muito obrigado.
. -o número exato -de Deputados. Mas a de 1946, no seu art.
58, § 19 , previa o mínimo de sete Deputados, número mantido
Durante o discUrSo do Sr. Cid SabOta de CarValho,
na Constituição de 1967, no seu art. 41, § 4~. As Emendas
o- Sr. Magno Bacelar, deixa a ctideirO. da presidéncia,
:-constituciOnais no;-s 22, de 1982, ~ 25, de 1985, elevaram a
que é ocupada pelo Sr.- Saldanha Derzi, 3~> SecretáriO:
quantidade mínima para oito parlamentares, consubstanciada
na atual Constituição.
--O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - ConA única redução de Deputados observada - para três
cedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
-foi adotada na Carta autoritária de 1937, do Estado Novo,
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB-RO. Pronuncia o
o qUe \7em demonstrar que os defensores da diminuição da
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, representação--parlamentar no Congresso para os p·equenos
Srs. Senadores, levanta-se atualmente no País, principalmente
Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste não estão em
no Sul, através de algumas fórças políticas, ·à tese de mudança
boa companhia. No período de Estado Novo, não houve Deno critério da representação parlamentar no Congresso Nacioputados, nem COngresso, nem democracia, só um regime dita-nal, mais precisamente a alteração do art. 45 da COnstitUição "toriaL
Federal, que estabeleceu o mínimo de oito e o máximo de
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, já se incorporou
setenta Deputados por Estado.
à tradição e. à jurisprudência do Direito Constitucional BrasiEstamos falando obviamente da_ representação parlamenleiro a tese de um mínimo fixo de- sete a oito Deputados
tar na Câmara dos Deputados, cujos membros representam
por
Estado, assegurada nas três últimas Coil.sfifuições e em
as populações dos Estados, visto que o Sen3do Federal repre.duas emendas constitucionais. Como, então, questionar o art.
senta as Unidades da Federação~
Argüem essas forças que a representação parlamentar 45 da nossa Lei Maior -~'que nenhuma daquelas Unidades
da Federação tenha menos de oito ou· mais de setenta Deputamostra-se distorcida, incorreta, não espelhando a realidade
política do País, especialmente o princípio da proporciona- dos"- taxando-o de inconstitucional e alheio ao nosso Direito
Constitucional?
lidade entre populações e representantes.
O líder dessas forças, o Govelilador -do Rio Gfande do
O Sr- Epltáclo Cafeteira- Permite-me V. EX' um aparte,
_
Sul, impetrou, esses dias, mandado de segurança junto ao nobre Senador?
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O SR. RONALDO ARAGÃO- Concedo o aparte a V.

-

.

O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Ronaldo Aragão, já denunciei, desde o ano passado, que íamos ca~inhar
para esse tipo de colocações.. Diria âté a V. Ex~_ que o rumo
da campanha parlamentarista tem alguns objetiVos. Um deles
é o de extinguir esta Casa, porque aqui existe igüàldade nas
representações das Unidades_ da Federaç;lo. Isso nãQ ~ bem
ao gosto dos grupos que hoje têm à frente o GoVerD.aõor
Alceu Collares, Diria ã V. Ex• que a segúndã eta:pa será
a criação de distritos onde cada tJ.m tc;;rá JJ!JlJ!1Í.I1iW.Q 4~-~lei,t9res para fazei" um Deputado, isso _sem precisar estabelecer
um quantitativo por Estado, reduzindo drasticamente as representações do Norte, Nordeste e CeD.tro-Oeste. Veja V.
EX' que dentro das colocações es_quecem-se, por exemplo,
que este País se desenvolveu pelo desejo, pelo talante do
Chefe de GovernQ que resolveu instalar _a C9I_'npanhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, onde não havia matériaprima e saiu colocando infra-estrutura no Su~ e CeD.tro_ do
País. Naturalmente, o descaso que vem sendo dado ao Nordeste, onde o homem morre porque não tem água, conlidã,
produz o êxodo e vai-se usar o próprío--noroest1rii:5, ilOffisla,
como número para a escolha de representantes no Sul e Ce_ntro
do País. Veja V.~ que o nordestino de tal maneira buscou
o Sul do País que a penúltima Prefeita de São Paulo é nascida
na Paraíba. Essa é a realidade. O nordes_tin9_está_ ~nt!Phalido
para o Sul em busca Q_o _que tem direito. Hospital não foi
nem no Norte, nem no Nordeste! Não há escola no Norte,
nem no Nordeste._ V. Exa. vru--a-repúffagcm.· üiõffiãlido pessoas donnindo na rua por três ou quatro dias para conseguir
uma vaga para o seu filho na escola pública. Mas onde isso
ocorreu? No Ceará, e-m GOiãS e em -rij.uii:oS- o~tr(j_s lugares.
Mas não se viu isso em SãO Paulo, no Ri9 Grande do Sul.
E agora, com uma representação onde esses centros adiantados detenham realmente o controle da legislação e do governo, o Norte e Nordeste estarão definitivamente condenados!
Fala-se, por exemplo, que um deputado no Norte _é eleito
com pQuÇQs_'!Q!9.§ ~ nwJ~9 m~n_qs_ 4g_ gl]:~"~~ ~-~p-~ta_~g__r_ep!~.::
sentante de São Paulo. Mas, em São Paulo, um candidato
através da televisão se comunica com 20 oiJ 30 vézés m._ais
o número de eleitores que ele precisa para se eleger- e no
Norte ele tem que sair palmilhando estradas de terra para
falar a 30, 50, 100, 200 ou 500 pessoas. É m~uito mais penoso
se fazer uma eleição em nossa região do que em São Paulo
onde, numa Cidade como a de Campinas, us:indo a televisão,
o candidato pode se eleger somente naquela Cidade. Então
temos que ter em vista essa realidade. Acredito que existam
parlamentaristas convictos de que é um bom sistema de Governo. Não discutol Mas há os que estão nesta história exclusivamente buscando uma maior representatividade dos seus Estados em detrimento do Norte e do Nordeste. Quero parabenizar V. Ex• pelo discurso que faz em defesa da representatividade que devem continuar a ter Estados que, embora tendo
maioria no Congresso Nacional, jamais- levaram para suas
- - regiões mais do""que teriam direito.O SR. RONALDO ARAGÃO-Agradeço a V. Ex•, Senador Epitácio"-"Cafeteira, as colocações feitas iteste aparte, dizendo a V. E~ que me permit3 afirmar que soU parlamentarista, -ni"ãS não concordo e nãO votarei com a redução._-da
representação parlamentar. Fica expresso neste meu pronunciamento hoje: n_ão concordo com a redução da representação
parlamentar. Temos aqui, no decorrer do discurso, vários
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"brasis". Enquanto o Sul tem a riqueza, o desenvolvimento,
recebe a matéria-prima, o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste
exportam a matéria-prima para o engrandecimento. E ficamos
com o quê? Com a miséria. Portanto, ·é contra issO que estamos
nos insurgindo hoje. Por isso, não concordamos com a redução
da representação parlamentar.
O Sr. Juthay Magalhães- v, Ex• me permite um aparte,
nobre Senador Ronaldo Aragão?
O SR. RONALDO.ARAGÃO- Ouço V. Ex•, Senador
Jüthay Magalhães.
O Sr. Juthay Magalhães - Em primeiro lugar, permito-me discordar do nosso eroin_ente çolega e amigo", Senador
EpitáciO Cã.feteii"a, quando S. Ex~ fala que isso é tirii.a qUestão
de parlamentarismo ou· presidencialismo. Não tem nada a
-ver uma coisa com a outra. Não creio que no parlamentarismo
_~ __Qr~~~ a e~tinção_ d9 ~~nado. ~á _~m grupo na Câmara,
com presidencialistas e parlamentaristas, que prega a extinção
do Senado, quer o unicameralismo. Então-, não é sõ urita
questão de parlamentarismo ou presidencialismo. Também
_não_ creio que a ques_táo do_ voto distrit~, nqs levará a -~r_i_ar
distritos, e seja uma q~estão parlamentarista. O tnaiOr exemplo disso é o siStema · "presidencialista americano, com voto
9.icstritªl _e _ ÇO!O_ c!~~t!it9ê_gy~--Qe_!119_n~!_~_l!It~.a ~ª--Ijªç_ªº- muito
grande entre estados com sua representação. Há estadõS Ue
representação mínima e outros-, como a Califórnia, que é o
de maior representação. E isso no sistema presidencialista.
Portanto, a discussão não é nesse campo. Temos também
que reconhecer que tivemos, ultimamente, dois presidentes
da região Norte e Nordeste. E, apesar disso e de termos
U!ll:~ -~aioria parlamentar - das regiões Norte, Nordeste,
centfó~OC:ste ~' c}ueeoa 'i:naiorla _pailárileritãf oem- represe-ntativa, náo tivemos as decisões políticas necessárias parã leVarmos o desenvolvimento àquelas iegiõ6s. Então, não é a questão da representação parlamentar que vai decidir. É uma decisão política que precisa ser tomada. Tivemos períodos com
-váriOS niiniStrOs-e presiaentes-Oã -regiãO e -riãO tivemos a-decliiãO
política _de atender àquela região e diminuir mais ainda os
desníveis regionais exíS:tentes. Mas é lógico que V. E~ faz
bem em abordar essa questão, faz bem em abordar essa questão, trazendo-a ·a debate, porque temos que examinar esse
problema. Não podemos permitir que aqueles que têm um
poder económico maior, que têm influência económica neste
País, tenham também uma decisão política inquestionável,
se tiverem uma represe-ntaçãO mais ampla do que todos os
demais Estados reunidos. Esse cuidado temos que tomar. Temos que examinar esses problemas racionalmente, sem prejuíZo daquilo que defendemos, que é a defesa de uma diminuição cada vez maior dos desníveis regionãis eXistentes no País.
O SR. RONALDO ARAGÃO -Agradeço a V. Ex', Senador Jutahy Magalhães, que me ajuda, como sempre, nos meus
_pronunciam:entos, a derrotar a tese de que a representação
·do Norte, Nordeste e Cen!ro-Oeste é grande e ilegítima. Até
por que, como disse· muito bem V. Ex•, é uma deCisão pÕlítiéa.
Porque· se fosse o contrário, pelo número maior de representantes, teríamos fedto·outro Brasil no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o que não ocorreu.
Traz V. EX'-mais tini -argumento a minha tese: não é
diminuindo a representação parlamentar do Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, que iremos resolver o problema do Brasil.

22 Quarta-feira 13

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção

O Sr. Epitácio Cafeteira- Permita-me V. Ex~ um aparte,
para esclarecer algum poQt9 que deixei nebuloso na minha
primeira participação no discurso de V. EXf? ·

O SR. RONALDO ARAGÃO - Concedo o aparte a V.

Ex•
O Sr. Epitácio Cafeteira - Senador Ronaldo Aragão,
eu gostaria somente de esclarecer uni ponto que deixei nebuloso quando da minha primeira participação no discUrso de
V. EX'. Esta Casa tem a função moderadora, porque cada
Estado tem uma representação por igual, e é isso que incomoda a muitos. Desde Auro de Moura Andrade, naquela
cadeira, não sentou mais nenhum paulista. Des~e àquela época tem havido um rodízio na Direção desta Casa, porque
as bancadas se equivalem. A tentativa de uma vez por todas
acabar com o Senado é, na realidade, fazer com que tudo
o que foi empregado pelo GoVernO Federal, no desenvol~
vimento do Centro e do_ Sul do País, passe a ter prioridade
na decisão das questões nacionais. Veja V. EX' que a verba
aplicada hoje para a construção do metrô de superfície- de
Brasília, daria para desviar o São FranciSCO- e levá-lo para
o Nordeste. Quando o Presidente José Sarney quis fazer a
Norte-Sul houve u_m escândalo; Toda a soja produzida no
Centro-Oeste teM qUe ·descer até o Paraná_ de_ canó e procurar
sair pelo Porto de Paranaguá, qUe fica muitó abaixo do Trópico
de Capricórnio. Com' a Norte-Sul sairia pelo Porto de ltaqui,
no Maranhão, na linha do Equador, muito perto do consumidor. Mas ninguém pensa no desenvolvimento em termos
de Norte e Nordeste. O desenvolvimento deve ser entre aqueles que já têm desenvolvimento; aqueles que já dispõe~
de hospitais, escolas, dinheiro, embora - permita-me aqui
falar sobre o Estado do Governador Alceu COllãres - tenhamos concordado na solução do grande problema, que foi o
Banco Meridional. Foi outra fábula que o País assumiu sem
que nenhum nordestino, nenhum nortista tivesse protestado
na hora em que o Governo encampou-todo o débito ·daquele
Banco.
-- - ---O SR. RONALDO ARA~GÃO- Senador Epitácio Cafeteira, agradeço o aparte de V. Ex~ pois; com Iriuita propriedade, diz que os nordestinos nunca p1ocuraram cercear o
direito, o desenvolvimento do Sul, do Centro-sul. Também
não vão aceitar que as regiões ricas do País queiram cercear
o direito do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste de se
integrarem no desenvolvimento nacional.
Mas continuando, Sr. Presidente, tal argumentação não
tem consistência neril fundamento, senão sofismas que podem,
aparente e enganosamente, transluzir em fanfarronadas, campanhas publicitárias como esta, mas que não resistem à lógica
e à verdade dos fatos.
Ademais, Sr. Presidente, afirmar que o atual critério de
representação política dos Estados no Congr~sso possa provocar "um iminente perigo de desintegração teriitorial" em nosso País é forçar demais os fatos. Podemos principiar por dizer
que a integração nacional é, antes de tudo, um acontecimento
histórico consuni.ado, pronto e acabado., que remonta aos 300
anos do Período Colonial e consolidado, principalmente, no
Império, p·ara não falar nos 100 anos de republicanismo. Mesmo que a representação política do País fosse desigual e incorreta como proclamam essas forças políticas, o que não é verdade, não seria, evidentemente, por esta razão que poderia haver·
separatismo no Brasil.

!I).
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A unidade nacional, convenhamos, já é um dogma incorporado a nossa existência como Nação e como póvo, solidificando. em quinhentos anos de História, como vimos. Muito
mais runeaçadoras do que uma distorção de representação
parlamentar dos Estados são, sem dúvida, as desigualdades
regionaiS, que se observam no Brasil de hoje, refletida~num
Centro-Sul rico, opulento e poderoso e o Norte-Nordeste e
o ceontró-Oeste pobres e miseráveis, sem acesso ã cultura,
aos bens da civilização e à tecnologia.
Se existe algum perigo à integridade territorial do País,
ele se encontra na bipolarização desses dois Brasis, dessa verdadeira Belíndia que exiSté aqui, lnetade Bélgica, desenvolvida, metade Índia, subdesenvolvida, terceiro-mundista. Como disse o ilustre Govefmi.dor do Ceará - terra do ilustre
Senador Beni V eras- "temos que levar em ·conta o equilíbrio
das desigualdades regionais".
Se, como alegam, a bancada de Deputádos do Norte,
Nordeste e Centro-Oeste é quantitativamente fOrte; imaginem
se não o fosse oomo estariam, então, essas regiões desprotegidas? O que querem, afinal? Que o homem. perdido na floresta amazónica ou na caatinga nordestina, di~tante da civili~
zação e do-progresso, permaneça ali para sempre, miseráVel,
doente, analfabeto, entregue ao seu próprio e trágico destíno?
Parece que para essa triste e lúgubre realidade, o nobre Governador gaúcho não atentou, nem ela foi objeto de suas preocupações.
Si. Presidente, ao contrário do que entende S. Ex\ sábios
e perspicazeS foram os Constituintes de 88, que mantiveram
o preceito de um teto mínimo de 8 Deputados para cada
Estado. Não é possível que um Estadó como Rondônia, por
exemplo, que já conta Co-m uma população de cerca de quase
2 milhões de habito:lntes, com inúmeros problemas e dificuldades, seja representado por apenas dois Deputados.
O Sr. Beni Veras- Permite V. Ex~ um aparte, Senador
Ronaldo Aragão?
O SR, RONALDO A-RAGÃO- Ouç;> V. Ex•, Senador
Beni Veias.
O Sr. Beni Veras- Escutei com bastante atenção o que
V. Ex~ tem levantado, e recapitularei, apenas para lembrete,
o que tem dito o Governador do Rio Grande dQ Sul a respeito.
S. EX' tem afirmado que uma grande parte do atraso que
o Rio Grande do Sul sofre, que, segundo ele, é uma realidade,
deve-se à tirania dos Estados do Norte, Nordeste e CentroOeSte, que têm desencamitiliado os recursos federais em- benefício próprio e em prejúízo dos Estados do Centro-S"ut _É
de fato uma inverdade. Veja que o Nordeste, por exemplo,
que conta com 28% da população brasileira, não tem podido
contar, em nenhum momento, com mais do_ ql!e 12% dos
recursos orçamentários do Governo Federal. Significa qUe
somos condenados a nos manter tão pobres como temos sido
até agora. O Rio Grande do Sul, se tem problema, não tem
sido causa o Nordeste, o Centro-Oeste ou o Norte, e nem
tem agravado esse problema. Há problemas que são da natureza do Rio Grande do Sul e se devem à gestão que se faz
·sobre aquele Estado. Achar que o Nordeste, o -Norte e o
Centro-Oeste são o imperialismo brasileiro, têm concentrado
para si os seus benefícios, é lutar contra o bom-senso~ Basta
que atentemos para os altos índices de mortalidade infantil,
do analfabetismo, da pobreza, afinal, em que os Estados vivem
e que não corroboram com a opinião do _Govem_a_dor do_ Rto
Grande do Sul. Veja V. Ex~_ que o Estado do Piauí, por
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exemplo, tem uma renda per capita em torno de 480 dólares,
enquanto São Paulo tem uma renda de 4.600_dólares. Uma
desigualdade desse nível não seria possível se o Piauí tivesse
a influência que S. Ex~ atribui aos Estados do Norte, Nordeste
e Centro-Oeste. Parece que o Governador do Rio Grande
do Sul está tentando tapar o sol com a peneira. Não se pode
esquecer que seria muito interessante se o País pudesse dar
a cada eleitor uma representação proporcional no Senado
e na Câmara. Mas não se pode esquecer que houve uma
concentração de riqueza no País, que tomou o Sudeste Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais- Estados prósperos
e ricos, a um nível muito maior do que a média do País.

Então, nesses Estados há um poder económico muito grande,
capaz de compensá~los da diminuição de sua representação
política no Parlamento. Veja V. EX' que mesmo sem contar
com representação proporcional à sua população, o Estado
de São Paulo tem pádido usar o País em seu benefício sempre
que necessário. Lá se concentram indústrias ....riadas com subsídios governamentais. Lá se acham bancos, como o Banespa,
que usaram e abusaram do crédito público, que tem levado
;, ,~o País a cobrir suas deficiências de caixa constantemente,
em prejuízo do restante do País. Veja o Banco da Paraíba,
do Rio G'"nde do Norte fechado por medo de cruzados,
quando o Banespa é inadimplente por milhões de cruzeiros.
Penso que V. Ex• está coberto de razão, e o Governador
do Rio Grande do Sul parece-me que está tentando compensar
eventuais problemas na gestão do seu Estado atribuindo a
culpa ao Nordeste, ao Norte e ao Centro-Oeste. A condição
de imperialismo brasileiro infelizmente não nos cabe.
O SR. RONALDO ARAGÃO__:_ Agrâdeço'à V. EX', Senador Beni Veras, o aparte em que, com muita propriedade,
expóe as razões que o Governador do Rio Grande do Sul
apresentou. Tivemos conhecimento-de que V. Ex•, como Presidente da Comissão do Desequilibrio Inter-Regional Brasileiro, esteve no Rio Gr3nde do Sul debatendo esses problemas.
A propósito do assunto, em aparte anterior ao de V.
Ex•, disse muito bem o Senador Epitácio Cafeteira que o
Norte e Nordeste ajudaram na solução dos problemas que
havia no Rio Grande do Sul. Nem assim o Nordeste se sentiu
prejudicado pelo Rio Grande do Sul. Acho que o nobre Governador do Rio Grande do Sul não tem nenhuma razão para
atribuir as dificuldades que seu Estado está passando e que
não são menores do que as que já têm os Estados do Norte
e Nordeste há muito tempo. Não procede essa arguição feita
junto ao Supremo Tribunal Federal pelo Governador do Rio
Grande do Sul no sentido de diminuir a representação parlamfmtar dos Estados pobres, dos Estados que têm sua economiam;rasada e que não podem sair dessa situação de subdesenvolvimento. Não se desenvolve uma região subjugando a outra.
A cada dia esse fosso da desigualdade entre os diversos brasis
vai-se alargando mais. Ê contra isso que nós nos insurgimos.
E o aparte de V. Ex• é muito proveitoso para ajudar a esclarecer o que está ocorrendo a respeito dessa campanha que
se está fazendo contra a representação parlamentar desses
Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Continuando, Sr. Presidente, o laborioso povo rondoniense, nas últimas décadas, tem desenvolvido um extraor~
dinário esforço de progresso, um trabalho hercúleo e diuturno
quase que sozinho, sem muita ajuda do Governo Federal.
Conta com sua diminuta representação política - 8 Deputados, 3 Senadores -para empreender uma gigantesca luta
em defesa de seus interesses e reivindicações.
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Somos poucos representantes para esse descomunal trabalho. Uma representação política cómo essa não possui sequer poder para apressar prójetos de interesse do Estado.
Imaginem se reduzisse esta para uma pequena representação?
·segundo um estudo realizado na Câmara dos Deputados,
se fosse aplicado o princípio da proporcionalidade absoluta
entre representantes e representados, o Estado de Roraima
não teria um só Deputado Federal, o Acre e o Amapá apenas
um. Ora, tal situação seria um verdadeiro absurdo, uma aberração, a própria negação da atividade política, do Estado
de Direito moderno e da democracia.
Mas nessa discriminatória e preconceituosa Carripanha sulista, de nítidos interesses regionalistas, o que prevalece é
a tentativa dos Estados grandes e poderosos do Centro-Sul
de dominarem, mais ainda, económica e politicamente, os
pequenos Estados do Norte, do Nordeste_e do Centro-Oeste.
Seria até o caso de se invocar aqui o direito daS minorias,
porque, como elas, também os Estados pobres e pequenos
e, portanto, minoritários, têm o direito de sobreviver.
Essas lideranças políticas do Sul - não todas - proclamam e defendem a Federação. Mas que federalismo é esse
' que quer esmagar os pequenos Estados, tirando-lhes o seu
únicó instrumento de luta e reivindicação - a representação
política? O que se quer, realmente, é fortalecer ainda mais
os fortes e enfraquecer os fracos. Dar ao poderoso leão mais
poder, para ele, com sua enorme pata, assenhorear-se da
maior parte da caça e fornecer aos seus vizinhos a menor.
Temos certeza de que a nossa mais alta Corte.de Justiça,
o Supremo Tnôunal Federal, acionado agora pelo eminente
· Governador Alceu Collares para derrogar o art. 45 da Constituição, manterá incólume. aquele salutar dispositivo, garantindo um mínimo de oito parlamentares para cada Estado.
Esta esperada decisão do Supremo, na verdade, vem corroborar e refletir a tendência e o consenso da opinião pública
do País, que identifica e apóia sempre nobres causas como
essa.
Estas, Sr. Presidente, as observações e posições sobre
o assunto, que queríamos trazer à consideração de nossos
Pares desta Casa.
Muito obrigado. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi ) .,--, Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) _;_Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
o Brasil vive uma 'quadra histórica eri:i que foram restaurados,
como lfi'iifCípioS inafastáveis da vida pública, a ética c:: a moral,
tantas vezes conspurcadas por detentores de funções públicas.
O trabalho realizado pela Comissão Parlamentar de Inquérito,
que investigou as atividades ilícitas de Paulo César Farias
e seu envolvimento com o Presidente da República, tem valor
históriCo que se-prOjeta para muito -além da conjuritura crftica
em que vivemos.
Pela primeira vez na história modema, um País decidiu
enfrentar tortuoso processo de impeachmenl para desalojar
do poder um Presidente da República que comprometera a
dignidade da função que exercia. O interesse que o assunto
despertou em veículos de projeção-da imprensa internacional
mostra a importância que representou, para o Brasil, a decisão
de levar o proêesso· de impe-dimento às suas últimas conseqüências, ainda que impondo ao f'<:~is tanto~ pcicalços.
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Não se parte para cometimento dessa importâilCía·e complexidade impunemente. Enganam-se os que pensam que a
nossa memóriã logo esquecerá os fatos lamentáveis que foram
suscitados pela CPI do PC, voltando os espertalhões de sempre
a agir contra o bem público. Estamos certos de que assim
não será, e que essa página singular de nossa história servirá
para revolucionar os padrões de comportamento de noSsos
homens públicos em todos os níveis, Tmpondo, afinal, a prevalência dos princípios éticos e ·morais-.
Esse processo há de s_e_r penoso para que possa -produzir
os resultados desejados, operando uma transformação radical
em nossa vida pública. Mas, tudo o que presenciamos, desde
a constituição, em boa hora, da CPI que apmou o tráfico
de influência mais escanCarado que já se viu na história brasileira, não poderá se transformar em uma página virada de
nossa história. Ter_á de__s_e projetar como uma luz _capaz de
irradiar memória e esperança, pelos tempos afora.
,.
Não devemos temer os percalços, se for este o preço
da mudança. Como diz o inolvldável padre Antônio Vieira,
em um de _seus _mais festejados sermões: "Não sabe vencer
quem não sabe dar o sangue; e mal o pode dar quem o não
tem. " O Brasil, felizmente para nosSos descendentes, tem
um encontro maior com a História, se souber aproveitar as
preciosas lições que devem ser extraídas dessa c:róniGa ainda
mal digerida dos tempos que vivemos.
A principàl dessãs liçÕes, Srs. Senadores, ensina que os
valores da cidadania têm que prevalecer acima dos interesses
particulares. O povo brasileiro, principalmente nossa juventude, foi às ruas exigir o -pritTi:ido-da-ética-e-da moral, não
apenas contra uma pess_oa, embora fosse esta a fonte da inquietação popular. O povo 'foi às fuas exigir-que prevaleCessem
no exercício da função pública os princípios da ética e da
moral, exigindo um basta ao assalto que muitos praticaram
e praticam contra o bem comum,
Como jã se--disse, reiteradas vezes, tomou-se imperativo
"passar o Brasil a limpo". Temos observado que alguns homens públicos parecem surdos ao eco que ainda vem das
ruas. A esse respeito, constitui erro crasso a forma seletiva
com que agem muitos dos integrantes das ComissõeS Parlamentares de Inquérito, constituídas para investigar a privatização da V ASP e a escolha de sócio brasileiro da NEC Telecomunicações. Muítos se empenham em negar a quebra do sigilo
bancário de pessoas que, de uma forma ou de mitra, fofam
envolvidas nas apurações dos dois episódios obscuros.
.Tanto na CP! da V ASP como na CP! da NEC, recusou -se
a quebra do sigilo bancário de pessoas que proclamaram a
disposição de abrir mão do sigilo de suas próprias contas.
O comportamento de aliados e amigos dessas pessoas indica
que a manifesta disposição delas em abrir mão daquele direito
de cidadania não passava de uma grande farsa. O que se
viu foi o empenho desses aliados em evitar_que fossem vasculhadas_ as contas bancárias de seus amigos e protetores.
O que haverá para esconder? Eis uma indagação que
deve ser feita por qualquer cidadão medianamente informado.
Sabemos que os homens públicos são freqüentemente vítimas
de infâmias e calúnias. Ninguém está livre de uma acusação
leviana. Mas, em nosso entendimento, nenhum homem público, principalmente os que ocupam ou ocuparam altos cargos.
tem o direito de se esconder atrás do sigilo fiscafóu bancário.
E a verdade é que muitos têm abusado abertamente de usar
o sigilo fiscal e bancário como um biombo, fazendo com que
a sombra da suspeição se projete sobre suas figuras.
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A CPI que investigou-a privatização-da V ASP sofre restrições em sua atividade, quando amigos de eminentes próceres
polítícos negaram a quebra do sigilo bancário dessas personaM
lidades envolvidas em atas que aquela Comissão apurou. Os
que são alvo da suspeição-pública deviam ser os primeiros
a ter interesse em que suas contas fossem devassadas, para
que não continuassem a pairar dúvidas sobre a lisura de seus
atos, presentes ou pretéritos. Infelizmente, não foi o que ocorreu.
No caso da CPI constituída para investigar a escolha de
sócio brasileiro na NEC Telecomunicações, o noticiário dos
jornais registra que poucas foram as pessoas ouvidas e limitadas as próprias reuniões públicas deste órgão de investigação.
Não podemos ignorar que, na época da constituição de ambas
as Comissões, os jornais registraram tumores de que teria
havido um acordo político, por baixo do pano, para que nenhuma das duas Comissões chegasse a qualquer tipo de conclusão.
Estes fatos comprometem a imagem do próprio Congresso,
fazendo recair a suspeita de forma generalizada.
A Câmara dos Deputados, mediante a ação audaciosa
de uma minoria, não pode dar a impressão de que, subordi-nando-se aos termos inconfessáveis de um acordo espúrio,
deixa de fazer a apuração intransigente dos fatos, fligirido
da verdade, por mero interesse político. Com tal comportamento, recusa-se aos próprios acusados a preciosa oportu-nidade de provar que estão _inocentes. O Brasil tem que mudar.
-E o Congresso tem que dar o exemplo. A Casa que faz as
leis não pode transigir ccim aqueles que as desrespeitam.
Não podemos dar razão aos que têm ama viSão distorcida
da vida pública, por conta dos escândalos que enodoam a
mais nobre de todas as atividades humanas. Precisamos dar
o bom exemplo para que tenhamos autoridade moral para
exigir compOrtamento decente dos que desrespeitam os ValaM
res_ da ética e da moral. Ou não s~remos dignos de nós mesmos.
Muito obrigado. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente,
Srs. Senadores.
O SR, PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Sobre
a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 5, DE I993
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regürtehto Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n• 66, de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias e
dá outras providências._Sala das Sessões, 12 de janeiro ·de 1993~ - HUQl_berto
Lucena - Marco Maciel - -João França - Eduardo Suplicy
- Ney Maranhão - José Paulo Bisol -· Epitácio Cafeteira
- Jonas Pinhe_iro - Pedro Simon.
REQUERIMENTO N• 6, DE 1993
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n9 11, de 1991- Complementar, de iniciativa do Ministério
Público Q.a União, que dispõe sobre organização, as atribuições e o Estatuto do MiniStério Público da União.
Sala das Sessões, 12 d~ janeiro de 1993. - Humberto
Lucena- Marco Maciel- Nelson Wedekin- Eduardo Supli~
cy - Ney Maranhão --José Paulo Bisol - Epitácio Cafeteira
- Jonas Pinheiro - Pedro Simon - João França - Chagas
· Rodrigues,

a
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o SR. PRESfDEN'l:E (Rachid Saldanha Derz!T- Passa-se à apreciação do Requerl,mento n9 5(93, lido anterior-_
mente, de urgência c para o Projeto de Lei da Câmara n9
66/92.
Em votaçãb o requerimento.
_ _
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria figurará na Ordem
do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) - Passa-se à apreciação do Requerimento n~ 6/~3, lido ant~rior_
mente, de urgência c para o Projeto de Lei da Câmara no:>
11/91-Complementar.
Em votação o requerimento.
-Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
.
_ __ __
Aprovado o iequerimento, a matéria fígurará na Ordem
do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta~se a sessão às 16 horas e 38'minutos.)
ATO DO PRESIDENTE N• 366, DE 1992
que apresentou Juarez Meudes, Analista Legisla·
tivo, Area de OrçamentO Público, C~ Especial, Pa~
drão I.
APOSTILA
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen~
tadoria, a que se refere o presente Ato, para incluir as vantagens da Resolução (SF) n• 21180.
Senado Federal, 8 de janeiro de 1993. __,.Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 3, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n<:> 003630/92~7,
Resolve alterar o-Ato desta Presidência n~ 255, de 1990,
publicado no DCN, Seção II, de 9-11-90, para manteraposen·
tado o servidor EUG~NIO DA ROCHA FRAGOSO, Assessor Legislativo, DAS-3, efetivo, do Quãdro Peimanente do
Senado Federal-Parte Especial, nos tennos do artigo 40, inciso
Ill, alínea c, da Constituição da República Federativa doBrasil, combinado com os artigos 67 e 186, inciSO- III, alínea
c, da Lei n<:> 8.112, de 1990, no cargo, em comiss:ão, símbolo
SF-DAS.102.3, com a opção pela retribuição do cargo efetivo
de que trata o artigo 2•, § 2•, da Lei n• 6.323n6, § 2', artigo
3•, do Decreto-Lei n' 1.445n6, alterado pelos Decretos-lei
n" 2.270/85 2.365187, aplicados no Senado Federal pelas
Resoluções SF n• 7, de 1987, e 198, de 1988, e artigo 11,
da Resolução SF n• 7, de 1987, e 198, de 1988, e artigo 11,
da Resolução SF n9 87, de 1989, bem assim com as vantagens
da Resolução SF n• 21, de 1980, a partir de 25 de março
de 1992, com proventos proporcionais do tempo de serviço,
à razão de 30/35 (trinta trinta e cinco) avos,_obs~rvado o
disposto no artigo 37, iricfso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 7 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides, Presidente do Senado Federal.
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ATO DO PRESIDENTE N• 4, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atrib~i

çóes regimentais e regulamentares, -de conformidade com.fl
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2', da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da
Comissão Diretora n~ 1? de 1991, e tendo em vista o que
consta do processo o9 018.535/92R5, resolve nome_~_ RAUL
JUNGMANN para exercer o carg9, ·em comissão, de Secre~
tário Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal do
Senado Federal, com lotação e exercício nó Gabinete do SenaR
dor Beni V eras.
Senado Federal, 8 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 5, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, e de conformidade com
a _9elegação de competência que lhe foi outorgada. pelo Ato
da Comissão Diretora no;!" 2, de 1973, e tendo em vxsta o que
consta do processo n~ 000.048/93-3, resolve designar MARCOS VINICIUS V ASCONCELOS;-Analista Legislativo,
Área de Processo Legislativo. Classe 1•, Padrão IV. do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, para substituir a Diretora da
Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional, no período de 2 a 21 de janeiro de 1993, durante
o afastamento do titular em gozo de férias.
Senado Federal, 8 de janeiro de 1993.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 6, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulainentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Din:itora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2', da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora n 9 1, de 1991, e tendo em vista o _que
consta do Processo n• 000.240/93-1, resolve exonerar NELSON PINHEIRO DE SOUZA, do cargo, em comissáo, de
Secretário Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de.Pessoal
do Senado Federal, do Gabinete do Senador Gilberto Miranda, a partir de 31 de dezembro de 1992.
Senado Federal, 8 de janeiro de 1993. --Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 7, DE 1993
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 artigo 243, § 2', da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora n~ 1, de 1991, e tendo em vista .o q~e
consta do Processo n~ 000.212/93~8, resolve exonerar CARLOS W ALBERTO CHAVES ROSAS, do cargo, em comissão, de Assessor Técnico, Código SF-DAS-102.3, do Quadro
de Pessoal dÔ Senado Federal, do Gabinete da Liderança
do PDC, a partir de 5 de janeiro de 1993.

Senado Federal, 8 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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1- ATA DA 2• SESSÃO, EM 13 DE JANEIRO DE

aPreciaçãO dos projetes do ajuste fiscal e da ~od~rnização

!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
Submetendo à deliberação do Senado Federal a esco-

dos portos.
1.2.5- Comunicação da Presidência
-Presença na Casa do Sr. N ey Robinson Suassuna,
suplente convocado da representação do Estado" aa Paraíba, em virtude de licença concedida ao titular, Senador
Antônio Mariz.
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lha de nome indicado para cargo cujo provimento depende
de sua prévia aquiescéncia.
-N' 86/93 (n' 16/93, na origem), referente aindiçação
do Senhor Antônio Joaquim Soares Moreira, -General-de-

Exército, para exercer o cargo de Ministro do SuperiÕr
Tribunal Militar na vaga decorrente da aposentadoria do
Ministro General-de-Exército Sr. Jorge FrederiCo Machado de Santanna.
1.2.2- Ollciosdo Sr. Proeurador-Gerll(.ia República
- N"' 10/92, encaminhando cópia de correspondência
recebida da Comissão de Custódia dos A penados por infrigência do disposto no art. 12 da Lei n' 6.368,-âe 1976,
a qual solicita ·atenção especial. no sentido de alterar a
referida lei, visando diminuir as aberrações e discrepâncias
que a caracterizam.
·
- N 9 12/92, encaminhando cópia do processo oriundo
de expediente recebido _da liderança _indígena Javaé, da
Aldeia Canoaná __:_ llh.ii do Bananal, Tocantins, em que
manifesta preocupação quanto ao Projeto de Lei n~' 1.498,
de 1991, de autoria do Deputado Federal Antônio de Jesus
Dias, referente aos direitos indígenas naquela área.
1.2.3- Otlcio do Primeiro Secretãrio da Câmara dos
Deputados
- N" 2193, comunicando que aquela Casa rejeitou as

emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câm_a~a n.,. 33,
de 1992 (n' 3.759/89), que dispõe sobre a profissão de
Turismo e dá outras providências.
1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR GILBERTO MIRANDA -A rotina da
sonegação fiscal na sociedade brasileira. Premência da

1.2.6 - Prestação do compromisso regimental e posse
do Sr. Ney Robinson Suassuna.
1.2.7- Comunicação

-Do Senador Ney Robinson Suassuna, referente a
sua filiação partidária e nome parlamentar.
- 1.2.8- Requerimentos

-N' 7, de 1993, de autoria do Senador Nelson Car,
neiro solicitando a transcrição nos Anais da Casa, do artigo
do- Doutor Nilo Romério, especialista na área de saúde
ocupacional, intitulado um problema qrasileiro a ser revisto.
- N' 8, de 1993, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando a transcrição nos Anais da Casa, do editorial, do jornal A Tarde de 12 do corrente, intitulado "Pena_
Capital".
L2.9 - Comunicações da Presidência

-Recebimento do Aviso n9 20/93, de 8 do corrente,
do Presidente do Tribunal de Contas da União, atendendo
ao disposto no art._71, § 4~> da Constituição, encaminhando
o Relatório das Atividades daquela Corte, referente ao
2! Trimestre de 1992.
-Recebimento do AviSo n' 19/93, do Presidente do
Tribunal de Contas da União, através do qual informa
que, em 1992, 517 órgãos e entidades 'públicas jurisdicionadas deixaram de apresentar, àquela Instituição, suas
prestações de contas referentes ao exercício de 1991.
-Recebimento do Aviso n10 18193, do Presidente do
Tribunal de contas da União, através do qual, encaminha

'
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Diretor Adjunto

cópia do A viso n' 373 do Ministro-Chefe da Casa Civil
da Presidência da República, referente ao Fundo de Participação dos Municípios.
-Recebimento de expediente do Presidente da Câmara dos Deputados da Grécia, s·oticltan-do a atenção do
Parlamento brasileiro à questão do esforço da ex-República
Jugoslava da Macedônia no sentído de obter o reconj:lecimento internacional, através de cantatas diretos com os
parlamentares dos países democráticos.
-Recebimento do Offcio n' S/10, de 1993, (n' 82/93,
na origem) do Presidente do Banco Central do Brasil, solicitando, nos termos da Resolução n~ 36, de 1992, do Senado
Federal, autorização para que o Governo do Estado do
Pará possa contratar operação de crédito, para os fins que
especifica.
- -- --1.2.10- Requerimentos
- N' 9, de 1993, de urgência para o Projeto de Lei
da Câmara n~ 149/92-Complementar, que prorroga a lei
que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos dos Fundos_ de Participação, e dá outras providências.
- N91Q, de 1993, de urgência para o Projeto de Resolução n9 116, de 1992, que autoriza o Governo do Estado
de Minas Gerais a emitir LFT-MG, destinadas ao giro
de sua dívida mobiliária com vencimento no 19 semestre
de 1993.
1.2.11- Apreciação de matérias
Requerimentos n~ 9 e 10, de 1993, lidos anteriormente. Aprovados.
1.2.12- Discursos do Expediente (continuação)

SENADOR MAGNO BACELAR.,...- Importância da
votação do PLC n' 149/92, referente à prorrogação da lei
que estabelece normas para o cálculo, a entrega e o controle
das liberações dos recursos dos fundos de participação e
__
dá outras providências.
SENADOR ODACIR SOARES- Celeridade da votação da pauta da convocação extraordinária.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES, como Líder
- Comentários à entrevista concedida pelo Sr. Antônio
Carlos Magalhães ao jornal O Estado de S. Paulo, publicada

Tiragem 1.200.e:tc:lllplare:;

f!a edição de hoje, sob o título "ACM afirma que corrupção
continua".
SENADOR EDUARDO SUPLICY -Cooperação
do Legislativo com o Executivo através da viabilização
dos meios para a fiscalização das despesas da União.
SENADOR JARBAS PASSARINHO, como Líder
-Observações sobre notícias de jornaiS reierente~_a acordo de Líde~es, para que os Srs. Senadores apresentassem
suas emendas na Câmara dOs :Deputa-dos, visando obter
celeridade nos trabalhos extraordináii.ps do Congresso NacionaL
SENADOR VALMIR CAMPELO -Aumentos abusivas praticados pelos supermercados.
SENADOR EPITACIO CAFETEIRA - Considerações acerca da aprovação, na Câmara dos Deputados.
do plebiscito previSto para abril. CiítiCãs à Campanha parlamentarista.
1.2.13- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
1.2.14- Discursos do Expediente (Continuação)
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO - Repúdio à notícia veiculada no jornal O Globo, de hoje, a
respeito do projeto de lei aprovado na Câmara que trata
da Advocacia-Geral da União.
SENADOR NEY MARANHÁO -Transcrição nos
Anais da ·Casa, do memorial de autoria de S._ E:g_.- a ser
entregue ao Presidente Itamar Franco, concernente à entrada da República de Formosa e da China _Popular no
GATI.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Elogios ao Ministro das Relações Exteriores, Sr. Fernando Henrique
Cardoso, por sua conduta exemplar na promoção dos Ministr9s de Primeira Classe daquela Ministério.
SENADOR NELSON WEDEKIN -Viabilidade da
proposta do eixo rodoviário São Paulo-Buenos Aires.
1.2.15- Comunieação ·da Presidência
Término do prãio Para apresentãção de emendas aos
Projetas de Resolução n<?s 116 e 117, de 1992, sendo que

~J~an~e-ir~o_d_e_1~9~93______________D_1_Á_R_I_O_D_O
__C~O-N_G~·R.ESSON~·A~C-IO
__
N_A_L_(_S_e~--~o-I~I)~-~~------O-u_in~ta~:C~e-ir_a_1~4--_4_9
2.2.4 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se ho-

ao Projeto-de Resolução n" 116/92 foi oferecida uma emen-

da.
1.3 -ENCERRAMENTO
2- MESA DIRETORA
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PÊRMANENTES
2- ATA DA 3• SESSÃO, EM 13 DE JANEIRO DE
1993
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Comunicação
Da Liderança do PMDB, referente a substituição do
Senador Antônio Mariz pelo Senador Ney Suassuna, nas

Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Assuntos
Sociais na qualidade de Titular e nas Comissões de Assuntos Económicos-e-de Relações Exteriores e Defesa Nacio-

nal, como suplente.

2.2.2- Requerimentos
N' 11193, de urgência para a Mensagem n' 87193 (n'
23193, na origem), solicitando que seja autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais a contratar opetação
de crédito externo, com garantia da União ~o va~or equiva-

lente a até US$145.000.000,00, de dólares norte-americano.

-

- N' 12193, de urgência para o Projeto de Resolução
n' 116192, que autoriza o Governo do Estado de Minas

je;-às 18 hoias e 45 minutos.
2.4- ENCERRAMENTO "
.. 3...: ATA DA 4• SESSÃO, EM 13 DE JANEIRO DE
i993 .
3.1-ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1 -

Requerimentos

- N' 13193, de urgência para a Mensagem n' 445192
(n' 910192, na origem), propondo ao Senado sejam excetuados dos dispostos no art. 49 , parágrafo único, da Resolução
n'? 7/92, bem como no art. 4'?, IV, e seus §§_ 1~ e 2~ da
Resolução n' 82190, os contratos a serem celebrados pela
União Federal junto a Governos de países credores e suas
agências de crédito.
-N' 14193, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara no 149/92-Complementar, que prorroga a lei que
estabelece nonnas sobre cálculo, a entrega e o controle
das liberações dos requsos dos Fundos de Participação,
e dá outras providências.
3.2.2 - Apreciação de matérias
-Requerimento n"? 13/93, lido anteriormente. Aprovado.

-Projeto de Lei da Câmara n' 149192-Complementar,
em regime de urgência, nos termos do Requerimento no;o

14193. Aprovado com emenda, após parecer de plenário,

Gerais a emitir LFT-MG, destinadas ao giro de sua dívida
mobiliária com VenCimento no 19 seffiestre de 1993.

tendo usado da palavra os Srs. Humberto Lucena, Marco
Maciel, Magno Bacelar, Chagas Rodrigues, Jonas Pinheirq
e Epitácio Cafeteira, ficando prejudicado o Requerimento
n~ 9/93, de urgência concedida ao p_roj~to. A- Comissão

2.2.3 - Apreciação de matérias
-Mensagem n~' 87/93, em regime de urgên-éia, nos
tennos do Requerimento no 11/93. Aprovada, após parecer

Diretora para a redação final. ·
· ~ Redação final da emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n9 149/92-Complementar, em regime

de plenário favorável nos termqs do Projeto de Resolução

n' 1193. A Comissão Diretora para a redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 1193,
em regime de urgência. Aprovada. A promulgação.
-Projeto de Resolução n' 116/92, em regime de ur-

gência, nos termos do Requerimento n9 12/93.~ Aprovado,
após parecer de p!e~árioJavorável à emenda. A Comissão
Diretora para a redação final.

- Redação final do Projeto de Resolução n' 116192,
em regime de urgência. Aprovada. A promulgação.

de urgência. Aprovada. A Câmara dos Deputados.

3.2.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

3.4- ENCERRAMENTO
4- ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
-N' 2, de 1993
5- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LíDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 2a Sessão, em 13 de janeiro de 1993
7a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidência· dos Srs. Mauro Benevides, Rachid Saldanha Derzi,
Iram Saraiva e Epitácio Cafeteira
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOSL ACHAM.SE Pl,U3SENTES OS SRS. SENADOJ.U3S:
Affonso camargo - Albano Fra_nco - Alfredo C3mp()S

gas Rodrigues - Cid Saboia de C.rvalhp - Daiiü Pereira Eduardo Suplicy- Epitácio cafeteira- Flaviano Melo-Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson camata

- Almir Gabriel - Aiufzio Bezerra -Alvaro Pacheco.- Amir -- Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique AlLando - Bello Parga - Beni Veras - Carlos De'C.rli - Cha- meida- Humberto Lucena - Hydekel Freitas- Jarbas Passa-
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rinllo - J o ao calmon - J oao França - J oao Rocha - Jonas
l'ínbeiro- Josapliat Marinho -José Paulo Biso! -José Richa- Jos!! Sarney- Júlio campos- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Levy,Dias- Louremberg- Nunes Rocha- Lucfdio Portella -Magno Bacelar -Marco Maciel - Mário Covas - Mauro Benevides -- Meira Filho - Moises Abrão - Nabar Júnior - Nelson carneíro - Nelson Wedekin - Odacir
Soares - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha
Derzi - Ronaldo Aragão - Teotonio Vilela Filho - Valmir
campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores. Havendo númerO regimental, declaro aberta a sesSão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. l"? Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO
SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM N' 86, DE 1993
(N• 16/93, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do artigo 52, incisO IIJ, da Constituição Federal, submeto à consideração do Senado Federal o nome do
General-de~Ex:ército Antônio JQa_quim Soares Moreira, para
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na
vaga decorrente da aposentadoria do Mintstro General-deExército Jorge Frederico Machado de Sant'Anna.
Os niéiitos do General-de-Exército Antqnio Joaquim
Soares Moreira, que me induziram a escolhê~ lo para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo "Curriculum
Vitae".
Brasília, 7 de janeiro de 1993. - Itamar Franco
CURRlCULUM VITAE DE OFICIAL-GENERAL
1. Dados Biográficos
.
a. Nome: ANTONIO JOAQUlM_SOARES MOREIRA

b .. Identidade: 013 970 230-2 .
c. Data de nascimento: 4 de março de 1928.
d. Cidade natal: !TU- SP
e. Filiação:
1) Pai: Joaquim Fernandes Moreira
2) Mãe: Antonina de Carvalho Soax:_es
f. Estado Cívi\: casado cem D. Myriam Levy cardoso
Moreira
2. Dados Militares
a. Datas de praça e promoções _
1) Praça: 1 Mar 45
2) Aspirante: 17 Dez 48
3) 2' Tenente: 25 Jun 49
4) 1' Tenente: 25 Jun 51
5) Capitão: 25 Jun 53
6) Major: 25 Ago 61
7) Tenente-Coronel: 25 Dez 66
8) Coronel: 31 Ago 73
·
9) General-de-Brigada: 31 Mar 81
e

.

"

.
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10) General-de-Divisão: 31 Mar 86
11) General-de-Exército: 31 Mar 90
b. Tempo de Serviço:- mais de 47 anos
c. Cursos Militares
1) Curso Superior
-Escola Militar de Resende, atual Academia Militar
das Agulhas Negras, durante os anos de 1946, 1947 e 1948,
concluindo com brilhantismo o curso como _Aspirante-a~O~
:ficial da Arma de Artilharia.
2) Equivalente_ ao Curso de Pós~Graduação
-Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais realizado no
período de um ano (1958), que lhe permitiu o acesso a Oficial
Superior.
3) Equivalente ao Doutorado
-Curso de Altos Estudos Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército~ realizado durante os anos
de 1961, 1962 e 1963, requisito indiSpensável par~f"cOncorrer
ao generalato e integrar Estados-Maiores de Grandes Unidades e Grandes Comandos da Força Terrestre.
d. Sintese da Vida Militar
Tendo completado 47 anos de efetivo serviçO, dos quais
44 como oficial, o GeneraLMoreira vem prestando relevantes
serviços ao Exército, tendo deixado as marcas positivas de
seus trabalhos nas seguintes Organizações Militares:
1) Até o posto de Coronel:
a) Corpo de Tropa- como Tenente e capitão.
-Como Tenente serviu:_
_.
-por 1 ano e 2 meses no 2'? Regimento de Obuses 105mm
- Regimento Deodoro - em ITUJSP, berço da República
do Brasil;
-por 7 meses no 19/4"? Grupo de Artilharia de Costa
Motorizado, em Salvador/BA, importante cidade do nordeste
e capital de Estado;
-por 1 ano e 11 meses no Forte DUque de Caxias e2• Bateria de Obuses de CosQt, na cidade do Rio _de J~neiro,
então capital federal·;
-Como Capitão serviu por 4 anos no 2~ Regimento de
Obuses 105- Regimento Deodoro- em ITU/SP, sua cidade
natal;
b) Funções de Estado~ Maior e Assessoramento Superior
como Major, Tenente-Coronel e Coronel, após a conclusão
do Curso de Comando e Estado-Maior do Exército:
~Exerceu durante 7 3.D.os ~ 4 meses funÇões de asse-Ssora~·
mento e chefia na Pres~dência da República.
· -As atividades desenvolvidas no período, em face da
grande responsabilidade e elevado interesse para o país, são
consideradas como Comissão Militar de Setviço Nacional Relevante, de acordo com o art. 79 da Lei n"? 4.341, de 13 de
junho de 1964 (DO n' 113/64), bem como função de EstadoMaior, conforme art. 23 do Regulamento aprovado pelo De. . creto n' 60.1&2, de 3 de fevereiro de i967.
c) Função de Comando
...
-Comandou, como Coronel, a Escola de Artilharia de
Costa e Anti~aérea - EsACosAAé - com sede no Rio de
Janeiro!R.J, de ~ã.rço (ie 1974 a agosto de-1976. Comó Comandante teve atuação destacada na implantação da nova doutrina
de Defesa Aérea, através do emprego de materiais modernos
de artilharia anti~aérea e míssel e da difusão das técnicas de
manutenção e emprego desSe armamerito recentemente adqui~
rido pelo Exército. Proporcionou_ooestreitamento de relações
técnicas com_ a FAB, _obtendo tnform~çõ~ mu_itg_ út~is para
o aperfeiçoamento da Defesa Aérea e o funcionamento do
SISDACTA.
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d) Estabelecimentos de Ensino

-Em reconhecimento ao seu valor profissional, o General Moreira foi nomeado instrutor de alguns dos mais tradicionais e importantes Estabelecimentos de Ensino da Força Terrestre, a saber:
-Academia Militar das Agulhas Negras- Resende/RJ
-2- anos -como c-apitão - responsável pela formaÇão dos
futuros Oficiais de Carreira do Exército· da arma de Artilharia.
-Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Rio de Janeiro/RJ- 3 anos- como major- onde exerceu
as funções de instrutor da Seção de Artilharia e da Seção
de Doutrina. Nessas oportunidades trabalhou com os futuros'
oficiais de Estado-Maior transmitindo-lhes conhecimentos sobre o emprego da Arma de Artilharia e_ da Doutrina Militar
Brasileira de Guerra. Participou da elaboração de manuais
doutrináriOs e de emprego da arma de artilhari_a, ainda em
vigor.
-Escola de Artilharia de Costa e Anti-aérea - Rio
de Janeiro/RJ - 2 anos - como Coronel - onde exerceu
as funções de instrutor chefe, pois, no período, era Comandante da escola. Foi o responsável pela fonnaçã,o de oficiais
e sargentos especialistas em defesa de costa e anti-aérea.
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__,_Comandante da 1~Região Militar- Rio de Janeíro/RJ
-de Abr 86 a Dez88.
· ·
Um dos principais comandos de apoio do Exército, a
1• RM é responsável pelo apoio administrativo à todas as
OM sediadas nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Foi o responsável pela reformulação geral da estrutura
oragnizacional da 1~ RM, com o objetrVo de modernizá-la
e ãdequá-la para apoiar em melhores condições as OM sediadas em sua área.
- Diretor de Motomecânização - Brasília/O F - de
.
Jan 89 a Nov 89.
-Órgão subordinado ao Departamento de Material Bélico
e responsável pela gestãÕ do material moto de tod~s as Organizações Militares do Exército. Tem como missão o suprimento,
manutenção e recuperação- e a modernização dos mais diversos
tipos de viaturas utilizadas pela Força.
- Vice-Chefe do Departamento de Material Bélico Brasflia/D F
-de Nov .89 a Abr 90. Assessor de alto nível do Chefe
do Departamento.
- Chefe do Estado-Marior do Exército - Brasflia/DF
-desde Abr 90.
O Estado-Maior do Exército (EME) é o Órgão de Direção Geral da Força Terrestre responsável, perante o Ministro
do Exército, pela preparação do Exército para: o cumprimento
de sua d_estinação constitucional. Cab_e-lhe, como missão, estudar, planejar, orientar, coordenar e controlar todas as atividades fundamentais relativas ã atuação do Exército, na paz e
na guerra, no quadro das decisões e diretrizes do Ministro,
inclusive as de coordenação a- cargo do Estado-Maior das
Forças Armadas.
-Membro do Alto-Comando do Exército.
O Alto-Comando do Exército examina e equaciona, principalmente:
- os assuntos relativos ã Política Militar Terrestre e às
estratégias para sua consecução; e
--as matériã.s -de relevância dependentes ~e decisão ministerial, em particular as referentes ao preparo e ao emprego
do Exército e ao Plàno Diretor do Exército.
-Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais.
Órgão responsável pelos estudos e organização dos quadros de acesso para as promoções de Oficiais do Exército.
-Membro do Conselho de Chefes de Estado-Maior
Órgão presidido pelo Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e integrado pelos Chfes de Estado-Maior das Forças
Singulares que trata de assuntos de interesse comum das três
Forças Armadas.

- Escola Nacional de Informações - BrasHia/DF 1 ano - como Coronel --onde exerceu as funções de_ ViceDiretor.
e) Função de Adido Militar no Exterior
- Foi nomeado, no posto de Coronel, para exercer as
funções de Adido das Forças Armadas junto à Embaixada
do Brasil no Irã. O Adido Militar é 9 representante da Força
Armada no país amigo, exigindo do Oficial uma perfeita integração com a sociedade civil e militar e um profundo conhecimento de geografia, história e da própriã _conjuntura da nação
que o acolhe. Foi o primeiro adido militar brasileiro. a in~ta
lar-se no Irã e, nesse período- Dez 76 a Mar 79- Vlvenctou
todas as experiências proporcionãdas pela crise política que
ocasionou a derrubada do Xá do Irã.
!) Presidência da República
-Exerceu as funções de Assessor do Gabinete do Ministro Chefe do Servíço Nacional de Informações durante 7 anos.
2) Como Oficial-General
- Diretor_da Escola Nacional de Informações- Brasília/O F - Mai 81 a Mar 85.
-Foi o responsãvel por uma extensa expansão curricular
da EsNI., Em Sua gestão foram planejadas e_ entraram em
funcionamentO os Cursos de Informações Econômicas, de Mobilização e Informações EXternas; foram ampliados os estágios
preparatórios de pessoal civil e ~~itar para missões o~iplomá
ticas no exterior, assim -cOino para empreSãtios -pnvados e
executivos de empresas estatais estratégic"as; visando a cons3. Condecorações
cientização e motivação para a Segurança empresarial, particua. Nacionais
larmente a contra-espionagem industrial.
-Medalha do Pacificador;
-Comandante da 14• Brigada de Infantaria Motorizada
-Medalha do Mérito Tamandaré;
- Florianópolis/SC - de Abr 85 de Abr 86.
-Medalha do Mérito Santos Dumont -Prata;
--Além dos destacados serviços prestados ao Exército
- Ordem do Mérito Aeronáutico - Grande-Oficial;
por su·a atuação segura e eficien~e! manteve excelente relac!o- Ordem do Mérito Naval - Comendador;
namento com as autoridades CIVIS da área, quer no âmbtto
-Ordem do Mérito das Forças Armadas - Grã-Cruz;
federal como estadual e municipal, facilitando dessa forma,
-Ordem do Rio Branco -Comendador;
·
o trato 'ctos assuntos de interesse mútuo.
-Ordem do Mérito Judiciário Militar - Grã Cruz;
-Medalha Militar de Ouro com Passador de Platina;
- Consolidou a estima da população pelo Exército, tor- Ordem do Mérito Militar - Grã Cruz
nando~o ainda mais respeitado e compreendido. por estar
- Ordem do Mérito Policial Militar - Grande-Oficial
inteiramente voltado para suas tarefas constitucionais sem des(RJ)
curar dos sentido de cooperação com a coletividade.
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-Mérito do Engenheiro Militar - Oficial
b. Estrangeiras
- Ordem Nacional do Mérito ....;... -come:Odador -Para·
guai;
- Grã-Crii:t da Medalha de Mérito Militar ~Portugal;
-Ordem Naconal do Mérito~ França;
4. Atividades Culturais
a. Estudos de Alto Nível
- Na XIX, Conferência de Exércitos Àrriericanos
Chefiou a Delegação Brasileira na XIX Conferência de Exércitos Americanos. realizada em Washington/EU A, em nevem·
bro de 1991, onde foram tratados assuntos de ir.teresse comum
aos exércitos--dos países das Américas.
-Como Diretor de Escola Nacional.de Informações
Foi nomeado pelo Ministro Chefe do Serviço Nacional
de Informações Diretoi' do Projeto Prólogo, ativ_idade que
engloba pesquisa nas áreas de Comunicações -e -Segurança
de Informações.
b. Visitas Oficiais de Trabalho
-Em setembro de 1990, a convite do Chefe do EstadoMaior do Exército da França, visitou iitStalações Operacionais
de Instrução de Ensino daquele país.
-Em julho de 1992, a convite do Chefe do Estado-Maior
do Exército de Portugal, vishou instalações Operacionais e
de Apoio do Exército daquele país, tendo na ocasião sido
recebido pelo Ministro da Defesa, pelO Chefe do EstadoMaior das Forças Annad_as e outras autoridades militares.
c:. Palestra e conferências
-Palestra no Estado-Maior do Exército, sobre o Tema
"O Irã
-aspectos de interesse militar"- 1979.
- Palestra na A<::ademia Militar das Agulhas Negras sobre o Tema "O TRA - aspectos de interesse militar" 1979.
- Palestra na Escola Nacional de Informações sobre o
Tema "O Irã- aspectos de interesse militar" -1979.
-Palestra no Coniando Militar do Sudeste sobre o Te11;1a
"O Irã- aspectos de interesse militar"- 1979.
-Palestra para Estagiários da EScola Superior de Guerra
-1988.
- Aula Inaugural no Centro de Prepi!ração de Oficiais
da Reserva/RJ sobre o Tema "O Exército Brasileiro" -1989.
-Aula Inaugural na Academia Militar das Agulhas Negras sobre o Tema "Formação do Oficial de Carreira" 199L
- Palestra realizada por ocasião da _Reunião plenária
de encerramento da XIX Conferência de Exércitos ,Amercianos/EUA -1991.
- Saudações aos Oficiais-Generais tecém promovidos
durante solenidades de entrega de espadas, nos anos de 1990,
1991 e 1992 (nove alocuções).
Brasflia, DF, 8 de janeiro de 1993. - Gen Div Leone
da Silveira Lee- Secretáóo-Geral do Exército.
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
OFÍCIOS 1)0 PROCURADOR-GERAL
DA REPÚBLICA
N~' 10/92, de 7 do corrente, encamihando cópia de correspondência recebida da Comissão de CustOdiados Apenados
por infrigência do disposto no art. 12 da Lei n1 6.368, de
1976~ a aual solicita atenção especial, no sentido de alterar
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a referidâ Lei, visando diminuir as aberrações e discrepâncias
que a caracterizam; e
N~ 12/92, de 7 do corrente, encaminhando cópia do processo- oriundo de expediente recebido da liderança indígena
Javaé, da Ãldeia Canoanã - llha do Bananal, Tocantins,
em que inanifesta preocupaÇãc;-(:IuãlftO ao PrOjeto" de Lei n\'
1.498, de 1991, de autoria do Deputado Federal Antônio de
Jesus Dias, referente aos direitos indígenas naquela área.
Os expedientes serão despachados à Comissão de
Constituição, Justiça~ Cidadania, pãr'a conhecimento.
OFÍCIO 1)0 Pl.UMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N~ 2/93;de 11 dO CÓrrCnte, comunícando que aquela Casa
rejeitou as Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n' 33. de 1992 (n' 3.759189), que dispõe sobre a profissão
de J"urismo e dá outias providências.
· Projeto en~ado à sanção: em 11 de janeiro de 1993.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O Expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda,
por permuta com o Senador Magno Bacelar.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pronuncia
o_ Seguinte discurso.)_ Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com
re-:õõVado sentimento de orgulho que re_tomu a esta Casa Onde,
uma\rei fiais, dedícãr-me-ei a iepresentar o Estado do Amazonas.
Vivo, neste momento, a meslna_enioção- do dia 27 de
junho de 1990, quando fui empo_s~aclo ~q carg() _ele Senador,
em meu primeiro mandato.
É escusado dizer-lhes, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
que nova111ente sinto a mesma inexprimível honra, como declarei naquela data, em meu primeiro pronunciamento, por
ter _acesso a esta a_ugusta casa: - sem dúvida, um elevado
priVilégío de pOuquíssiiriOS-cídaâãos brasileiros.- Desejo, de início, prestar as minhas homenagens'ao Senador Amazonino MenQ~s_)__a quem substituQ_nesta egrégia Instifllíção em- virtude de Sua pOsse no_Cargo de prefeito da cidade
de Manaus. Considero, a propósito, que a maiS justa homenagem que posso prestar àquele eminente homem público é
o co_mpromisso-de_que ora assumo, perante o Senado da Repúw
blica, de prOcurar hlspirar~riie- Da sempre eSmerada conduta
de meu predecessor, para promover a mais ampla e entusiástiCa -defesa, nesta Câmara alta, dos interesses do Estado
do Amazonas.
Neste compromisso, aliar-me-ei- devo dizer-lhes- aos
representantes -do meu Estado, nobres Senadores Carlos Alberto De'Carli e Aureo Mello, e associar-me-ei, de _forma
devotada, a todos os demais Senadores da República sempre
que os superiores interesses nacioriais estiverem em jogo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, reputo que esteja vivendo
uni tempo em que os altos interesses da Nação estão a deman..
dar toda a atenção do Congresso Nacional, convocado extraurdinaríamente pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República para deliberar sobre temas da mais alta relevância.
Há, hoje, no Brasil, 1,1m fi:OVO clima político. Estãmos
experimentando tempos de profundas transformações. Na sociedade brasileira, vivemos um período fertilme_nte propício
à consolidação da cidadania, tão vigorosamente exercida no
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processo político que culminou com a recente substituição
O Sr. AffQnso Camargo --Senador Gilberto Mirarida,
do Presidente da República.
__
_
felicito V. Ex•, como empresário atuarite que é, quando asso~
A meu ver, o povo brasileiro foi à rua no_ ano passado
ma à tribuna d_o__ Senado, praticamente no primeiro dia da
sessão extraordinária, para abordar tema de tanta importânfindo não apenas para exigir o- impeachment do Presidente
Femando Collor, mas também, e sobretudo, para reivindicar
cia. V. Ex• ve-m tratar, certamente, do problema económico,
as mudanças necessárias para a instalação plena da democracia
sem o que não resolveremos nossos problemas sociais, mas
na Nação brasileira.
aborda como fundamento- até este mom~nto do _s~u _discurso
Ao reclamar, com tanta insistência, a punição dos corfup- o problema da moralidade pública, que é, realmente, a
tos, o povo brasileiro expressou, nas manifestações públicas, _grançie ferida e o grande câncer da política de qualquer país
que não está mais disposto a suportar injustiças, sejam elas
e também do noss_o País, infelizmente. Tenho certeza de que
V. EX' quer, com o seu discurso, pelo que percebo de suas
de que natureza forem.
primeiras palavras, situar exatamente as dificuldades que surEssa é, em minha avaliação, a grande lição que nós,
gem, enquanto não tivermos princípios rígidos de moralidade
políticos brasileiros, temos que extrair: da mobilização corajosa
da sociedade brasileira. A partir de agora, em decisões, temos
pública, sem o que sempre teremos o. empresário na dependência de decisões governamentais e preocupado coin gue
sempre que ter em conta o pressuposto de que o povo brasileiro repudia com veemência toda e qualquer modalidade de
a busca da eficiência econômíca não seja suficiente 'para que
ten_ha lucratividade e _sucesso. Realmente, quando existe a
trapaças e de medidas conciliatórias -que, eventualmente, se
corrupção, quando existe _o "jeitinho" de resolver as coisas,
destinem a deixar irilpUnes os crimes C_Ontra o património
público~
~·=o empresário é desestimulado a buscar a eficiência. Eu çlizia,
Isto posto;s-erá interessante, Sr. Presidente, Srs. Senadohá algum tempo, numa reunião ao tempo _em que fui Ministro,
que se continuássemos com os maus hábitos e com_os- Yícios
res, que iluminados por_ essas premissa_s, c_o~e~elt_l_?s ~_discutir
os vinte tópícos que constituem a pauta da presente convo- _que cresciam no País- e esperamos que, agora, diminuam
até acabar - daqui a pouco as firmas de engenharia teriam
cação extraordinária do Congresso NaCiOriàl.
Dentro dos temas elencados pelo Chefe do Poder Execucada vez nienos engenheiros e mais lobistas.
tivo, selecioD;o três para compor o objeto _deste pronuncia0 SR. GILBERTO MIRANDA _ Com certeza.
mento, em VIrtude, sobretudo, do grande unpacto que eles
poderão exercer sobre a economia brasileira.
O Sr. Affonso Camargo - É uma frase que estou repe·
tindo para incluir no seu discurso. Mas a minha intenção é
Discorro, p-rimeirariJ.ente; sObre a questão do ajUste ffscal.
felicitar-lhe pela sua atuação, porque seriã normal que V.
Este tema, arites -que seja submetido à deliberação do ConEx• tivesse um pouco de temor dessa tribuna. V. Ex~ já esteve
gresso Nacional, não pode prescindir de um profundo e .senaqui exercendo, como suplente, esse mandato e, agora, definisato juízo de realidade sob pena de que as injustiças ContiDuem
tivamente. De modo, nobre Senador, que V. Ex~ sempre cona ser perpetradas na Nação brasileira. Não é novidade para
tará com o meu apoio total nessa· cruzada que continuaremos
ninguém que já se instalou no seio da socíedade um verdadeiro
a fazer em favor da moralidade públlca.
movimento de desobediência civil perante o Fisco, fruto da
convicção de que tributos pagos pelos braSileiros têm servido
O SR. GILBERTO MIRANDA- Agradeço~ a V. EX'
principalmente pãra eri.riquecer inescrupU.losas autoridades
pelas palavras elogiosas e o aparte que contribui para enriquegovernamentais e empreiteiras contratadas para a realização
cer o:meu discurso.-Espero que, juntos, iniciemos uma Dova
de obras superfaturadas. O movimento não 'é, oouiO se recoetapa para, efetivamente, combatermos a cortup~âo em todo
nhece, nem ostensivo e nem ruidoso, -mas já se encontra,
o País.
no Brasil, generalizado por todo o mun·do dos neg6cios, e
O Sr. Gerson Camata- Permite-me V._ Ex• um aparte?
se manifesta, principalmente sob a modalidade sonegação fiscal. Há, em nosso País, um sem-número- de formas de lesar
O SR. GILBERTO MIRANDA- Ouço V. Ex•, com
o Fisco: sáo os profiSsloriáiS-liberais que não emitem recibo,
são os comerciantes que sonegam notas fiscais. são os tndusprazer.
triais que não pagam o IPI e que não registram o empregado,
O Sr. Gerson Camata Quero, de início, como fez
são as notas frias compradas pelos empresários, são as empre- o Senador Affonso Camãrgo, cwhf)ririieittã-16 pela -atii3.Ção
sas de fachada e as várias vias de notas fiscais preenchidas
que se mostra, mais uma vez, dinâmica e registrar que V.
de formas diferentes, as exportações subfaturadas e as imporEX' vem, reahnente, com uma responsabilidade muito grande,
tações superfaturadas, as adulterações de lançamentos e deze- porque S!Jbstitliindo esse excelente companheiro e grande Senas de outras falcatruas. A prática da --sonega-ção tornou-se
nador Amaz:onino Mendes, agora Pref~ito da Cidade de Matão comum nO Brasil que acabou por abolir de nosso meio naus. S. Ex~ foi Líder do meu Partido, o meu Líder, e exerceu
a verdadeira concepção de honestidade, chegando mesmo a
a liderança com muita profiCiência e dignidade~- Somente a
levar o senso comum a transformar em idiotice qualquer atitu- - atuação de V. Ex•, já tão dinâmica, fará com que a ausência
de de sinceridade do contribuinte perante o Fisco.
- -- _do_Senador Amazonino Mendes não seja tão sentida de minha
A Revista Veja corrobora em artigo publicado em sua parte, pelo menos. Mas eu qÚeria cumprimentá-lo pela dispoedição de 2 de dezembro último, sob o título "OS pírã"tas
síção com que vem abordando o assunto. O primeiro tema,
do Fisco", essa minha afirmação,-quãiido declara que, segun- dos três que V. Ex~ selecionou dentre os vinte, talvez seja
do levantamento da Receita Federal, de cada 100 empresas o principal que vamos ter que debater, estudar, votar e decidir
aqui. E a preocupação de V. Er é também a do Brasil. Cada
visitadas, pelo menos 97 são autuadas por irregularidades.
vez mais, quando a ineficiência da máquina p~blica se mostra,
O Sr. Affonso Camargo- Permite-me V:]!x• uin aparte? somos levados, ou o Governo é levado, àquela tendência mais
fácil: tira do set_or produtivo e joga dentro da máquina improO SR. GILBERTO MIRANDA - Pois não, Senador.
dutiva. Há um limite, poderá. esgotar, estancar o crescime~o.
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do setor produtivo e a partir daí não se tirará mais nada?
parabéns duas vezes; primeiro, pela posse recente no cargo
de S~nador da República; segundo, pelo importante terna
pois ele ficará sufocado. V. Ex~ começa mostrando de onde
que já está abordando ao chegar a esta Casa. Trata-se de
é que o Governo pOde também tirar, quer di..z;er, na melhoria,
na eficiência da sua máquina, noS cortes-que pode fãzer nos -um ·rema: tão importante que a sociedade brasileira está depositando em todo o Congresso Nacional nova credibilidade. Não
gastos supérfluos, que são muitos. V. Ex• _também aborda
podemos desmerecer esta credibilidade que a sociedade está
o problema do esbanjamento que se faz, já Das raias da deso-aguardando do Congresso Nacional, que tem realmente um
nestidade. Pois bem, colaborando com o seu discurso, porque
pãpel fundamental, um papel importantíssimo nesta nova fase
que se passou o Brasil a limpo, quem acredita nisso está
da vida brasileira. Temos a responsabilidade de trazer, como
enganado, porque o que há de necessidade de se passar a
V. EX' está trazendo aqui, assuntos de tão alta importância
limpo, não se passou-1% a limpo. No EspíritO Santo, agora,
para o ttosso País. Temos que modernizar, temos que ficar
o Governador inaugurou um novo sistema interessantTssimo.
vigilantes para que não haja tanta cor.rupção ou para que
Todos os convénios que faz de repasse de recursos aos Municínão haja corrupção neste País- o ideal seria que não existisse
pios, indica para o Prefeito qual a empreiteira que tem que
corrupção neste País. Temos que fazer o possível através da
fazer a obra. Se o Prefeito náo der a obra para aquela emprei~
nossa fiscalização constante e da nossa vigilância permanente
teira, não passa o recurso, ou seja, ele está obrigando o Precomo parlamentares. De forma que, no momento em que
feito a ser desonesto para poder receber o recurso do Estado.
paraben~o V. Ex~ pelo fato de haver assumido junto conosco,
É interessantíssimo! Há pouco tempo nós votamos, aqui, no
para fiilsso·prazer; o cargo-de Senador da República, quero
Senado, para o Estado do Espírito Santo, uma autorização
também parabenizá-lo pelo tema que traz na tarde de hoje
de um aval da União para um empréstimo do BID. E eu
ao Sena<\o Federal.
disse: vou votar porque é para o Espírito Santo, mas esse
dinheiro vai ser desviado. E já começou. Das empresas que
O SR. GILBERTO MIRANDA - Muito obrigado por
ganharam, todas foram obrigadas a repassar 40% da obra
suas palavraS, Senador Valmir Campelo.
para empresas indicadas pelo Governador, sendo que houve
O Sr. Aoreo MeDo- Permite-me V. EX' um aparte?
uma que foi interessante: uma empreiteira não se -interessava
em repassar 40% porque ela alegava que teria prejuízos. Então. foi chamada ao gabinete do Governador e recebeu a zer.. O ·SR. GILBERTO MIRANDA- Ouço V. EX' cóm praseguinte propóstã: ela repassaria o contrato todo e o governo
O Sr. Aoreo Mello- Com muita alegria e muita emoção
do Estado daria 10% da empreitada para o empreiteiro; quer
dizer, inverteu. No lugar de o empreiteiro dar 10% para o estou vendo mais uma vez meu dileto amigo, Senador Gilberto
Governador, este é que está dando 10% para o empreiteiro Miranda, presente aqui entre os três capitães da defesa, sobrepara ele renunciar à obra. São excelentes novidades adminis- tudo, dos interesses_ do nosso Estado, o valoroso Estado do
trativas que estão sendo lançadas, dentro da fase em que Amazonas. Não tenhO nenhuma ilusão a respeito da absoluta
estamos passando o Brasil a limpo. Mas faço esta alusão ao capacidade de V. Ex•, pois se que é um dos cidadãos mais
problema do Espírito Santo, en passant, desejando a V. E~ habilit~dos para a tarefa para a qual foi eleito e guindado
a esta posição. V. EX', inclusive, está tendo prejuízo éril,vir
uma boa atuação tenho a certeza -de que V. Ex• ter
- , felicitando-o pela maneira como já veio insistindo, ciitil- para cá, porquanto é um empresário de amplas atividades
cando o Senado para começar a debater esses temas e pela no Amazonas. A sua presença é uma forma de fazer com
maneira feliz que os aborda. Meus cumprimentos a V. EX'
que milh~res de cidadãos, seus empregados, venham a sofrer
O SR. GILBERTO MIRANDA -Agradeço ao Senador a falta de sua presença ali e, ao mesmo tempo, é uma prova
Gerson Camata pelas suas palavras. Casos como esses que de idealismo, porquanto sei que V. E~ vai "respirar" Senado,
acontecem no seu Estado ocorrem, também, em outros Esta~ "comer~' Senado, "beber" Senado, "ser" Senado~ São declarados do Brasil. Esta Casa, quem dá o aval para que se tome ções que V. EX' formulou e que realrilente muito nos conquisesses empréstimos, tem que ser mais criteriosa, tem que-anali- taram. Fico !iatisfeito porque sou um modesto. bacharel e um
sar mais a questão. Em 1992, tanto a Câmara quanto o Senado empedernido poeta, que se sente inchado por dois empresários
conseguiram m3.ior credibilidade. Está -na hora de consoli~ de alto gabarito, que são V. EX' e o nosso Senadot Carlos
darmos essa credibilidade. Temos que enfrentar issO, temos Alberto De'Carli, conhecedores profundos das oscilações da
que acabar com esse paternalismo de fechar os olhos para economia, dos problemas que para o Amazonas surgem em
a corrupção. Dizia o ex-Ministro Adib Ja~eQ:e que quem faz função da sua amplitude e da sua longitude. Nada melhor
o Orçamento da União são as empreiteiras. Acredito que do que termos esses paulistas valorosos para nos darem as
todos concordam com isso. Estou_de pleno acordo de que luzes - a nós caboclos enraizados, das beiras dos rios do
o Brasil não foi passado a limpo nem em 0,0001%. Falta Amazonas _-da evolução, da modernidade, do aperfeiçoa~
muito para isso aconteCer. se· coineçáhltos- a: trabalhar hoje mento industrial e. técnico, que são peculiares aos estados
ainda teremos mais vinte anos para -fa.Zê~lo, porque a corrup- ditos mais adiantados. Fico, realmente, comovido, comovido
ção está erradicada de cima a baixo no País; ou mudamos mesmo,_·com o preenchimento da vaga de Amazonino por
. V.~. F~ comovido quando me lembro de _De'Carli e aqui
ou morremos.
estou para segurar na aba da casaca de cada um e ser transporO Sr. Valmir Campelo- Permite-me V. EX' um avarte? tad~, como se estivesse nas costas do super-homem, a espaços
bem altos em ~avor do ~azonas. V. Ex•. está, desde já,
O SR. GILBERTO MIRANDA - Pois não.
abordando ~sunto de alta significação social e é assim que
O Sr. Valmir Campelo - Senador Gilberto Mirand.a, se faz: botar para frente os problemas brasileiros e levantar
quero, em primeiro lugar, cumprimentá-lo em me~ nome e bem alto o nome do Amazonas, porque sei que V. Ex•. é
no do meu partido, o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, o mais apaixonado e mais empedernido defensor da nossa
_pela sua vinda, mais uma vez, a esta Casa. V. EX' merece gleba verde. E conte comigo, aqui est~m com a minha verbosi- ,
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de hoje. a· Bi-asil não precisa· de um ajuste fiscal, mas de
um combate rigoroso, implacável, à sonegação de impostos.
Se o Congresso NaciOnal decidisse reduzir à metade a carga
tributária, haVeria, sem dúvida, espetacular aumento da arrecadação dos impostos em conseqüência da diminUição da Sone~
randa.
·
.~çáo._ O que debilita o Brasil e prejudica tremendamente
várias áreas, inclusive as prioritárias, conio educação e sãúde,
O SR. GILBERTO MffiANDA- Agradeço ao'ineu'coleé a monstruosa e impune sonegação fiscal. Não me canso
ga de Estado, que muito defende aqui o Estado d_o Amâzon3S,
de repetir neste plenário que só no Estado de São Paulo,
e não só o Estado como também a Zona Franca, Sempre
de que tanto -nos orgulhamos, a sonegação fiscal, abrangendo
olhando para a frente em termos de Brasil.
impostos municipais, estaduais e federais, é superior ao -"tOtal
Voltando ao meu discurso, no_ mesm.~ -ãffigo da re~sta
do Orçamento Geral da República. Isso ocorre somente om
Veja há um outro dado assustador: "os brasileiros, teoriCaSão P~ulo, que não é campeão de sonegação; ao contráriõ,
me~te, sonegam um cruzeiro para cada cruzeirO qUe pagam
é um Estado que nos inspira imenso orgulho. No Brasil, por
de unposto, Em conseqüência - segundo conclui p artigo
falta de educação, inclusive dos empresários, a regra geral
-,se não houvesse subsídios e sonegaç·ão, a União os Estados
e os Municípios poderiam arrecadar 44% dó PIB,~- qúe e(}ui~. ,é não pagar im'postos. O -COngresso Naciorial está inObilizado
para apreciar a proposta de ajuste fiscal, que, neste momento
vale a aproximadamente 180 bilhões de_dólares por ano".
está tramitando na Câmara dos Deputados. Por sinal, nest~
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não necessitamos de·ouprojeto de ajuste fiscal está embutido um golpe na educação,
tros. dados, além dos expostos, para concluir que, ·em· vez
porque lá se determina, com a maior nitidez, que sobre os
do aJuste fiscal que está sendo proposto pelo Govemó melhor
seri~ à Uni~o que ela fosse buscar os recursos de ciue está recursos provenientes do imposto provisório sobre circulação
financeira, chamado imposto sobre cheques, -sobre essa nova
preCisando JUnto aos sonegadores. Combater rigorosam-ente
receita não incidirão os 18% destinados à educação, de acordo
os sonegadores está mais consentâneo com as iltuais exi8;ênci3s
com o que determina o art. 212 da Constituição. DiâDte dessa
da sociedade brasileira, hoje mobilizada em alto grau Qe proSituação calamitosa, a palavra de V. E~ chega em excelente
postas de resgate da ética no domínio da administração públihora. Devemos mobilizar-nos para que essa Comissão ParlaR
ca. Aumentar impostos, ao contrário, signifiCa impor- mais
mentar de Inquérito, que não tem tído a devida cobertura
sacrifícios aos brasileiros, já esmagados por umã-brutal reces~-!~ay_é:~___gºª_!ll~iQs_Pe comu.n,içaç_ãQ,_desperte maior futeresSe,
são.
·-~·-·, _ ::_____ _
atraia maior número de Senadores para o recinto da sala
O Sr. João Calmon - Permite-me V. Ex§ um aparte,
onde se realizam as reuniões. Porque Se resolvermos, nobre
nobre Senador Gilberto Miranda?
Senador Gilberto Miranda, o problemada sonegação de imO SR. GILBERTO MIRANDA - Ouço coni prazer V.
postos, estaremos resolvendo praticamente os mais graves,
EX'
os mais dramáticos problemas do nosso País. Seja bem-vindo
a esta Casa.
O Sr. João Calmon - Nobre Senador Gilberto Miranda,
O SR. GILBERTO MIRANDA- Agradeço a V. EX'
em aparte, já se fez ouvir uma voz amazônida aqui; no Senado,
pelas palavras generosas e tudo aquilo que agrega ao meu
a do nosso eminente colega Aureo Mello. Apesar de ter nascido no Espírito Santo, fui homenageado, com exc,essiva genedis~urso. :r<;obre Senador João CalmPn, V. Ex• é uma pessoa
rosidade, pelo Estado que V, Ex• representa no Senado Fedemm to quenda no meu Estado e é muito elogiado pelo Prefeito
Amazonino Mendes e pelo Governador Gilberto Mestrinho.
ral. Há muitos anos, em vez de me outorgar um título de
Não só no meu Estado V. Ex• é muito conhecido, no Brasil
cidadão honorário do Estado do Amazonas, a Assembléia
todo, pelo trabalho em prol da educação. O que está faltando
Legislativa conferiu-me o- título de Cidadão :BeneméritO do
e o que realmente precisamos é nos mobilizar. Como -toda
Estado do Amazonas. Tratava-se, sem dúvida, de um exagerO.
a Nação fez no episódio do Presidente Fernando Collor, temos
Apenas atuei na área de comunicação social no Amazonas
que fazer com esta Casa frente ao EXecutivo. Assistimos nestes
e quem realmente tinha um título de benemerência em relação
últ~mos três anos a um desrespeito total do Executivo por
ao Amazonas, sem dúvida, foi meu -irmão, WilsOn· Calmon,
estas duas Casas. Está na hora de as duas Casas passarem
que foi Deputado Estadual e, depois, DeplltadP Federal, rea ser ouvidas, respeitadas mais do que tem sido até este
presentando o Estado do Amazonas. Ele foi autor de um
momento. Temos o poder de, se isso não acontecer, brecar,
artigo que determinava um percentual do Orçament(f _Fedetal
até que o Executivo entre efetivamente naquilo que achamos
para a Amazônia, que, depois, criminosaniente foi revOgado.
que é o caminho certo, o caminho da moralidade.
No momento em que V. Ex• estréia de maneira tão ausj>iCioSa,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, segundo essa linha de
substituindo nosso brilhante companheiro hoje Prefeito de
raciocínio, a providência que o Governo Federal necessita
Manaus, Amazonino Mendes, aproveito a oportunidade para,
tomar com urgência é melhorar o sistema arrecadador da
além de lhe dar os nossos votos de boas-vindas, lembrar-lhe
União, dotando-o de eficiência capaz de recolher os impostos
que nesta Casa, que V. E~ começa a irite&rar a ·partir de
sonegados e de punir com rigor os sonegadores. A eficiência
hoje, está em funcionamento uma Comissão Parlamentar de
do sistema arrecadador pressupõe uma legislação que permita
Inquérito sobre evasão fiscal. O seu Presidente é um dos
mais dinâmicos Senadores desta Casa, Senador Ronan Tito,
UJ1.l rito mais ágil para as fases administrativas e judiciais do •
processo de cobrança dos impostos soriegados, bem como
e o Relator é outro combativo colega nosso, Senador Jutahy
a existência de penas mais severas para os jUlgadOs culpado·s.
Magalhães. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito teni reaAlém disso, a Receita Federal precisa ser melhor equilizado uma tarefa realmente meritória e já cOnvocou; para
pada com recursos materiais, tecnológicos e humanos. Há
prestar depoimentos, algumas das figuras mais imPQrtantes
uma evidente necessidade de aumento do número de fiscais
da área fiscal. Chegamos obviamente à mesma conclusão a
federais, cujo contingente atual encontra-se reduzido à metade
que V. Ex~ chegou ao longo do seu brilhante pronunciamento
dade de modesto poeta e bacharel para me associar aos profundos conhecimentos de V. Ex' e de Carlos Albe_rt:o__De'Carli,
ambos empresários, homens cultos e de grande inteligência.
É uma alegria enorme tê-lo conosco, Senado~ Gilberi;o- Mi-
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daquele existente na década de 70, quando existiam cerca
de 12 mil funcionários encarregados--das tarefas específicas
de fiscalização.
Do ponto de vista quantitati\ro,"é gra:ve cOnstátar-·que

a elite da fiscalização federal, composta pelos 2.500 funCiOnários mais antigOs ·e ·eXperientes, tenham se aposentado com
a chamada reforma administrativa levada a efeito pelo Go~
vemo Collor. Com o número de fiscaiS federaís·ora eXiStente,
a situação brasileira é muitas vezes piOr do que a vigente
na década de 70. Naquela época, para um PIB médio de
duzentos bilhões de dólares, a Receita Federal contava com
doze mil funcionários anteS rilC-ndOnãdoS. Atualmente, para
.um PIB que alcança o dobro, não dispõe a Receita- Federal.
senão de cinco mil e setecentos fiscais, inSUficientes, quantita~
tivamente para, em cinquenta e seis anos, visitar,- por ãpéias'
cinco minutos, todas as empresas brasileiras.
Relativamente a outros países, não é menos trágica a
situação brasileira. A França, por exemplo, tem cento e oifenta mil fiscais; o Japão, cinquenta e oito mil fiscais;-· ó Brasil,
menos de dez por cento desse número. Esses dados, Sr. Presidente, Srs. Senadores, constam de
outro artigo da revista Veja, intitulado "A tropa do achaque",
publicado igualmente na edição de 2 de dezembro último,
onde se fazem alusões aos gravfssi'riios- piõblemas relativos
aos subornos aceitos pelos fiscais ou- ás extorSões por eles
praticadas, dois males que têm que ser também erradicados
definitivamente da administração pública brasileira.
Sr. Presidente, Srs. Seriadores, tendo em consideração
os pontos que acabo de mencionar, fica difíéil ac,eitar-se que
tenhamos que promover no Brasíl um ajuste fiscal, cujo objetivo primOfdialé aumentar impostos, sobretudo se nos damos
conta de que, tradicionalmente, a tendência da administração
pública no Brasil tem sido a de aumentar ~ tributos sempre
que não tenha coragem de cortar os gastos públicos ou de
enfrentar os sonegadores.
Isso posto, indago, Srs. Senadores: não será mais correto
ampliar-se a arrecadação de impostos buscando-se o aperfeiçoamento da Receita-Federal? Não hesito em responder afirmativamente, sobretudo se se sabe que, concretamente. a
medida pode viabilizar o requerimento de até 18 bilhões de
dólares, valor que suplanta os 16 bilhões de dólares que se
pretende alcançar com o ajuste fiscal, segundo fórmulas já
identificadas (Veja- edição de 2 de dezembro de 1992, "Os
ajustes que faltam"). Resumidamente, essas fórmulas permitem o alcance da meta de arrecadarem os 18 bilhões de dólares
através da cobrança, pela União, dos 58 bilhões de dólares
que lhes devem os Estados e Municípios, no montante de
5 bilhões de dólares por·ano; através da cobrança aos Estados
e MunicípiOs, dos 8,5 bilhões de dólares por eles devidos
à Previdência Social; e através do combate à sonegação, que
permitirá, com o aumento de apenas 10% da arrecadação,
carrear mais 4,5 bilhões de dólares para os cofres públícos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, outra deliberação que nos
incumbe realizar durante a presente convocação- extraordi-·
nária do Congresso Nacional é a que diz respeito ao art.
166 da Constituição Federal, que trata do Orçamento Geral
da União, item que, à semelhança do a:jUste~fiscal, terá também grande impacto na economia nacional.
- · ··
No momento em que o GovernO Federal demonstra preocupação em instituir o que ele pfóprio está designando condomínio da governabili4ade, é de todo oportuno que o CongressO
Nacional aprofunde, com muita sensatez, as discussões- sobre
o Orçamento da União, .uma vez qUe ele, iõdubitavelmente,
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faz parte de qualquer compromisso de governabilidade que
se_- qtieifã firmar,- sendo um dos principais -instrume-ntos do
_planejamento económico e social da Nação, vale dizer, o meio
qUe 'iridicará os fins e os objetivoS para os quais o GOvernO
está requerendo os fundos públicos. Evidentemente, o Orçamento aponta quais os caminhos a serem trilhados pelo Governo, e, nesse aspecto, aliás, a grande pergunta que-continua
sendo feita pela soCiedade brasileira é se, de fato; eslainos
nos preparando- para a retomada do crescimento econôroico
e para a implantação de uma política social que permita, no
mínimo, o combate à pobreza generalizada da população brasileira .
Sou de opinião, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, considerados esses aspectos, temós que leVarem COnta, ha's discusSões e deliberações sobre o Orçamento .Geral da União, a
proposta do Governo no sentido da formulação do pacto de
governabilidãde, alocando os recursos aos projetos definidos
como prioritários nas negocia-ções entre o Poder Executivo
e o Poder Legislativo.
Tendo em vista, ainda, o pacto da governabilidade, parece-me ser possível sanear a atual proposta orçamentária dos
vícios da pulverização e do loteamento de recursos, e das
chamadas ''janelas orçamentárias", propostas tanto pelo Poder Executivo quanto por Parlamentares, e que têm contribuído para torná-la mais um instrumento de interesses particulares do que, propriamente, da Nação. Em havendo, por conseguinte, essa possibilidade, não poderemos deixar de atribuir
à tarefa os maiores esforços do Poder Legislativo.
A par disso, não podemos_. então, admitir que seja cerceada aos Parlamentares a prerrogativa que lhes é inerente de
oferecer emendas ao projeto do Orçamento anual, desde que
fOrmuladas em consonância com o disposto no art. 166 da
Constituição.
Devemos prestar muita atenção a esse artigO. Não podemos coiicord.ar que somente três Senadores acompanhem o
projeto na Câmara e que aqui, para ganhar tempo para o
Executivo, venhamos a aproVá-lo sem emenda nenhuma.
Sou enfático-, Srs. Senadores, na· defesa dessa prerrogativa
parlamentar, sobretudo no momento atual, fortemente marcado pela atuação do Congresso Nacional e pelo povo brasileiro em prol da consolidação da democracia no País. Sem
dúvida, é através do- Poder LegislativO que a soCiedade irá
retomar o Controle sobre o Orçamento da União, submetido,
até há pouco, desde os longos tempos dos governos militares,
ao arbítrio exclusivo do Poder Executivo.
No que concerne ao exame da proposta orçamentária,
etapa em que nos encontramos atualmente, esse controle diz
respeito à definição das prioridades das grandes metas e dos
grandes projetes nacionais~--cujo processo- o Poder Executivo
quer viabilizar com a participaçãO" do Poder Legislativo no
chamado "condomínio dã governabilidade".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a pauta de convocação
extraordinária do Congresso Nacional prevê, ainda, que o
Órgão delibere sobre o PLC-66/92, que "dispõe sobre a prestação de serviços de movimentação de mercadOrias, armazenagem, transporte, vigilância portuária e demais serviços correlatos ou afins nos -portos, a construção e exploração de
iilStala'ções -portuárias, a estruturação de tarifas portuárias,
e dá outras providências." É o chamado projeto de modernização dos portos, que se encontra em tramitação no Senado
Federal, após ter sido aprovado na-Câmara dos Deputados.
Como ·as duas questões anteriores, tambérri, a modernização dos portos é de relevante importância para a· economia
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brasileira. Ao permitir a ampliação dos merCados externos
aberto para a produção nacional, a modernização dos portos
criará riquezas e empregos no Brasil.
Estou seguro, Srs. Senadores, que portos eficientes significam melhoria não só para a economia brasileira em geral,
mas também para os trabalhadores portuários em particular,
conforme tratarei de demonstrar a seguir.
O Sr. Júlio Campos- Pcimite-me V. EX~ Um áj>arie?
O SR. GILBERTO MIRANDA - Ouço V. Ex• com prazer, nobre Senador Júlio Campos.
O Sr. JúHo Campos - Senador Gilberto Miranda, V.
E~ está abordando uma série de assuntos de interesse do
País e, neste instante~ passa a abordar o assuntO da moderni~
zação dos portos brasileiros. Para satisfação nossa - penso
que do próprio Congresso Nacional - na sessão de amantlã,
à tarde, estaremos votando nesta Casa o projeto de modernização dos portos brasileiros, do qual tenho a honra de ser
o Relator. Relatarei esse projeto como Presidente da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do Senado, depois de uma
longa nrgociação por que- passou na Câmara dos Deputados,
após ter sido submetido a duas comissões técnicas aqui, do
Senado- à Comissão de ConstituiçãO,- Justiça e Cidadania
e, posteriormente, à Comissão de Assuntos Econômicos. O
projeto está em fase final de votação; deveria ser submetido
ao Plenário da Comissão de Infra-Estrutura. Com a convo::.cação extraordinária feita pelo Presidente Itamar Franco, para
votar inúmeros projetas de interesse do País, -esse projeto
de modernização dos portos entrou em pauta. Por essa razão,_
a Coniíssão de -lnfra~Estrutura não irá estudá~lo coln maiS
delonga, e deveremos relatá-lo amanhã, diretamente, no Plenário. Tenho certeza absoluta de que avançaremos. Uma das
normas para o Brasil realmente progredir é modernizar seus
portos, garantindo, assim, o aumento da nossa comercialização com o exterior. EmpresáriOS_ b~_a~ileírÕ§~, poucos dias
atrás, em visita ao Presiâe-nte Itamar Franco, asseguraram-lhe
que havendo a modernização dos portos brasileiros, a nossa
balança comercial poderá atingir, neste ano, ou no ano que
vem, no mais tardar. a cifra de US$ 50 bilhões de produtos
exportados, melhorando com isso o desempenho da situação
econõmico-financeir3. do País, gerando novoS empregos e aumentando a produção. Portanto, tenha V. Ex• certeza de que
amanhã teremos a presença maciça dos Srs. Senadores, a
fim de votarmos o projeto de moderniZação dos po_rtos brasileiros. que - conio V. Ex• bem afirmou -_ é de vital importância para o desenvolvimento do Brasil. Por isso, posso afiançar que estaremos aqui ao seu lado e a6 lado dos demais
Senadores que defendem a modernização da economia nacional, para votarmos não_s6 esse projeto, como outros de interesse do País. A minha solidariedade ao seu pronunciamento.
O SR. GILBERTO MIRANDA- Agradeço a V. Ex•.
Espero amanhã ouvir da Comissão que V. Er.' preside uma
conclusão sobre a modernização dos portos. Acho que esta
Casa precisa esquecer as eleições de 1994, quando dois terços
desta Casa terão que tentar a reeleição com muita coragem.
Devemos pensar efetivamente na modernização do~ portos.
Trata-se de um assunto 3ério que devemos encarar e âele
tomarmos consciência. Não podemos, em qualquer hipótese,
aceitar emendas como-as qu-e -tive oportunidade de ler. Voltamos praticamente há quarenta anos _na situaçã9 dos portos.
É muito importarite essa consciência.
-- -- Calcula-se que nada menos do que 90% de todo o comércio exterior brasileiro seja feito através de nossos portos. Por
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causa de sua obsolescéncia, traduzida, por exemplo, pelo monopólio dos sindicatos portuários-no fornecimento de mão-deobra e pela ausência de equipamentos mecanizados e informatizados, o País perde anualmente um mínimo deUS$ 5 bilhões,
além de ter estagnado o volume de _suas exportações, ora
já reduzidas a menos de 10% do PIB (a média de exportações
de outros países sul-americanos é de 20% do PI~)~ A perda
dos US$ 5 bilhões significa, Srs. Senadores, 350 mil empregos
que deixamos de criar no País, uma vez que cada bilhão de
dólares exportado representa nada menos que 70 mil empregos.
Portanto, aqui discursamos, falamos e defendemos a
retomada da economia e vislumbramos o desejo -de acabar
com a recessão, para, amanhã, termos a oportunidade de
-analisar, de votar com cOragem a mudança e termos portos
mais competitivos, esquecendo o voto de 1994.
Não bastasse isso, o referido grau de obsolescência de
nossos portos pode, ainda, ser aquilatado pelo alto custo dos
serviços que prestam, tendo-se por referência as instalações
de outros países. No Brasil, temos portos onde o custo por
tonelada chega a US$ 51, enquanto o_ custo por tonelada
nos portos mais eficientes do mundo_, como no de Hamburgo,
ru\o ,ultrapassa a importância de US$ 6, pouco mais de 10%
do cobrado e do custo que temos no Brasil. Igualmente, estamos em desvantagem no que concerne ao número de trabalhadOr envolvido nas operações de embarque: no Porto do
Rio de Janeiro, o embarque de uma tonelada de aço não-plano
envolve setenta e três trabalhadores, mais do que o dobro
nece_ssário em Roterdã. É evidente que o processo de modertlização dos portos tem que prever mecanismos para recicl~
gem de mão-de-obra portuária, para que a inovação tecnológica dos portos não venha a promover desempregos. Claro
que, se sairmos de US$ 36 bilhões de importações, mesmo
sendo mais efidentes com mecanismos e treinamento de mão.;.
de-obra, e chegarmos à casa dos US$ 50 bilhões, essa mão-i:leobra, que ficaria aparentemente excedente, seria plenamente
absorvida nesse processo de reciclagem e não teríamos o desemprego e o medo que Passam pelos sindicatos portuários.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os dados expostos são
por demais eloqüentes em favor da defesa da modeinização
dos portos brasileiros, proposta -acolhida, aliáS, na Câmara
dos Deputados, que aprovou o projeto que lhe foi enviado
pelo Poder EXecutivo, respeitada a sua concepção· original.
O mesmo, no entanto, não vem acontecendo no Senado
Federal, que, através de suas comissões, introduziu no projeto
diversas alterações que desfazem a modernização pretendida.
Entre todas as alterações processadas no Senado, a mais nefasta é a que mantém o 3tual exacerbado corporativismo dos
trabalhadores portuários, ou sej"ã, o monopólio dos sindicatos
no controle da mão-de-obra nas operações portuárias.
Se- todc;>s Q~ Senadores desta Casa fo_rem aos partos do
Rio
Janeiro e de Santos perceber;·:;o que o portuário com
carteira- a aluga às 10 horas da manhã, bem como na parte
da tarde, durante todo o tempo, ficando com 70% da receita
e pagando 30% por uma mão-de-obra esc~ava. Só não vê
isSO e- só --não toma conhecimento disso quem não quer. É
im-possível que esta Casa, sabendo de tudo isso, venha a concordar com emendas que desvirtuam completamente aquilo
que pode criar mais emprego no País e possibilitar uma maior
exportação.
Julgo, Srs. Senadores, que devemos rever, na votação
em plenário, aqueles pontos inseridos pelo Senado Federal
no projeto oriundo da Câmara dos Deputados, os quais irão
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impedir a modernização portuária, tão almejada pela sociedade brasileira.
Fundamento meu ponto de vista na convic.ção que tenho,
de que, sem o processo de _moderni:~_ação dos portos brasileiros, não nos será possível promover os inadiáveis ã.justeS
estruturais de nossa economia.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluo já o meu pronunciamento, mas não sem antes ressaltar a transcendental importância para o·País nos temas submetidos. à_dehberação do
Congresso Nacional durante o período da sessão extraordinária em curso. A exemplo dos três pontos, cuja apreciação
pessoal tive o prazer de submeter à descortinada avaliação
de V. Ex~"', em virtude de sua elevada significação para o
País, a deliberação sobre esta matéria será antecedida, por
certo, de amplo debate e apreciação, levada a efeito pelos
componentes desta Câma.ca Alta. Tendo-se em vista, acima
de tudo, os altos interesse-s -da Nação brasileira, de minha
parte, sinto-me muito feliz, ao concluir este meu primeir-o
pronunciamento, em meu retorno ao Senado Federal, sobretudo, supondo que tenha podido contribuir para estimular,
ao menos, uma breve reflexão a respeito da visão que tenho
dos temas que apresentei a V. Ex~
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR- GILBERTO MIRANDA - Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy - Gostaria de fazer uma observação relativa à questão dos portos, analisada por V. Ex•
~preciso r_essaltar que, embora se esteja dizendo que propoSIÇões contldas em emendas de diversos Senadores, aprovadas
pela Comissão de Assuntos Económicos, significatiãm a manutenção de um monopólio, o que principalmente se quer
garantir no projeto de modernização dos portos é que haja
um princípio -de equilíbrio na gestão da m_ão-de-obra; o que
se quer no órga:o gestor de mão-de-obra é que haja a participação tanto da parte dos empresários quantõ --da dos trabalhadores na administração dos recursos humanos, princípio este
colocado em vi_gência, hoje, nos modernos portos europeus,
conforme nos cttados por V. Ex•, onde os custos são relativamente menores. Esse o ponto previstõ~ inclusive, na Constitui~ão brasileira, que se quer assegurar, ou seja, que não
ha)_a qual9uer tipo de monopólio, seja do lado dos empresános, seJa do_lado dos trabalhadores. _V._ E~ mencionou
que haveria no projeto, tal como aqui aprovado, situações
que permitiriam que trabalhadores estivessem contratando
outros para explorá-los, pagando-os muito menos do que estariam recebendo. Não conheço da parte dos Senadores qualquer defesa desse tipo de procedimento. Quer-se assegurar
o princípio de maior participação, de equilíbrio, de paridade,
para que os empresários não estejam dizendo exatamente
o que vai ocorrer_ sem que haja a participaçãO dos trabalhadores: E ~ esse priricípio, Senador Gilberto Miranda, hoje
em vigênCia em portos como os de Antuérpia, de Roterdã,
de Marselha e outros, onde os custos são tidos como inferioreS
aos dos portos brasileiros. Queria ressaltar esse aspeCto, porque, certamente, será parte da discussão que teremos amanhã.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço ao Senador
Eduardo Suplicy, por quem tenho uma grande admiração pela
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forma como tem discutido temas como o que abordei no meu
-discurso de hoje.
Penso que não é privilégio de um senador representante
da classe dos trabalhadores, defendê-los. Deverá ser um privilégio de todos nós desta Casa, que estamos aqui para defender
o Estado, também defender os trabalhadores.
_
Mas isso não quer dizer que fecharemos os olhos, Senador, para aquilo que está acontecendo na prática. É só irmos
ao Rio de Janeiro e a Santos "que teremos a oportunidade
de constatar o que está ocorrendo. Se qUéTeinos mais empregos, se queremos mais exportaÇões, se qU.eferiiOs um Brasil
mais forte, se queremos uma balança comercial maior. reservas maiores, se queremos sair da atual recessão, ()Caminho
inicial é a modernização dos portos.
É necessário, realmente, que tenhamos sindicatos fortes.
É necessário "que esses sindicatOs cada vez mais-protejam -os
trabalhadores. Mas com isso· rião quero dizer que devamos
defender um sistema portuário completamente obsoleto e um
monopólio. Tal atitude seria um retrocesso do Brasil, seria
voltannos o Brasil há 30 anos.
O Sr. Affonso Camargo- V. Ex~ me permite um aparte,
SenadOr Gilberto Miranda?
O SR, GILBERTO MIRANDA- Pois não, Senador.
O Sr. Affonso Camargo- Aparteei V. Ex~ no iníciodo seu discurso e, çom muito_ prazer, aparteio;:o novamente
com um assunto em que estivemos envolvidos ultimamente
con;to Relator do projeto de modernização dos portos na Comissão de Assuntos Económicos. Digo_ a V. Ex• que os nossos
pontos de vista são exatamente iguais e, mais do Que isso,
são iguais ao pontO de vista -_e por isSo qüe V. Ex~ está
numa linha estritamente partidária - do Sr. Alberto Goldman, Ministro dos Transportes, aquele que fala pelo Governo
em matéria de portos e que é do seu_ Partido. De modo que
o parabenizo mais uma vez. Fico feliz porque V. E~ expressa
um ponto de vista que foi sempre o meu. Digo-lhe, se V.
Ex' não tinha conhecimento disso, que o Ministro Goldman
está absolutamente integrado nessa linha de aprovar aquele
·
amplo acordo feito na Câmara dos Deputados.
O SR- GILBERTO ~DA -- Agradeço pelas suas
palavras. Fico contente em ouvi-las de V. E~, tendo em viSta
que o nobre Senador antecedeu o Ministro _Alberto Goldman
na pasta dos Transportes e tem a mesma visão minha e- do
meu Partido.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Durante o discurso_ do Sr. Gilberto Miran_da_, _Q
Sr. Epitácio Cafeteira, deixá a--cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, -Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Acha-se presente o Sr. Ney Robinson Suassuna, suplente convocado para
o preenchimento da vaga aberta na representação do Estado
da Paraíba, em virtude da licença concedida ao Sr. Senador
Antônio Mariz.
O diploma de S. Ex§ foi ei:tcaniinhado à Mesa e será
publicado de acordo com o· disposto no Regimento Interno.
É o seguinte o diploma encaminhado à Mesa:
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O Tribunal Regional Eleitoral da Parafba, no uso de suas atribuições
PRIIIEIRO SUPLENTE DE SENADOR
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NEY ROBINSON SUASSUNA
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Designo os
Srs. SenadQres Humberto Lucena, Saldanha Derzi e Ney Mãranhão para comporem a comissão que deverá introduzir S.
EX' no plenário, a fim de prestar o compromisso regimental.
(Pausa.) ·
Peço aos Srs_. Senadores que permaneçam em seus respectivos lugares para que possamos saudar o Sr. Ney R9binson
Suassuna, que vai assumir a cadeira de Senador pelo Estado
da Paraíba, substituindo agora o Senador Antonio Mariz na
sua ausência, formando ao lado do Senador Humberto I,..ucena
e Senador Raimundo Lira uma bancada harmonioSa, que aqui
sempre esi~ve atenta aos interesses daquela unidade fe~erativa
do País. (Pausa.)
_
(Acompanhado da Comissão, o-sr. Ney Robinson "Suassuna dá entrada no recinto.)
Peço aos Srs. Senadores que fiquem ~pé para a prestação de compromisso do nobre Senador Ney Robinson Sua?suna.
_
O Si:...---:-Ney Robinson SuasS_una presta junto à Mesa o
seguinte compromisso regimental:

"PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E AS LEIS DO PAÍS, DESEMPENHAR
FIEL E LEALMENTE O MANDATO DE SENADOR QUE O POVO ME CONFERIU. E SUSTENTARA UNIÃO, A INTEGRU)ADE E A lNDEPEND:e.NCIA DO BRASIL" (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides) -Declaro empossado Sena4or da J;tepública __o- nobre_ Sr. Ney Robinson_
Suassuna, que integrará, no Senado, a representação do Estado da Paraíba.
A partir deste momento S. __Ex~ passará a participar do_s
trabalhos d~ Casa.
--O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo -sr. 1<:> secretário-.
É lida a seguinte
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a- VoSSa Excelência, à vista
do disposto no art. 7<:> do Regimento Interno, que, assumindo
nesta data a representação do Estado Paraíba. .
.
Adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada PMDB.
Atenciosas saudações, AssinatUra por extenso.
Nome parlamentar: Ney Suassuna

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A comunicação lida vai à publicação.
··
Sobre a meJlia, requerimentos ·que serão lidos pelo Sr.
1" Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 7, DE 1993
Exce1entíssj,mo Senhor Presidente do Senado Federal
Requeiro a· transcrição nos Anais da Casa, do incluso
artigo do Dr. Nilo Roméro, especialista .na_ área de S~úde
Ocupacional, intitulado um problema brastleuo a ser revtsto:
Sala dao-,Sessões, 14 de janeiro de 1993. -Nelson Carneiro

REQUERIMENTO N• 8, DE 1993
Excelentíssimo Senhor Presidente do Sc!-nado Federal
Requeiro a- trarisCfição noS Anais da Casa, do incluso
Editorial, do Jornal A TARDE, de 12 do corrente, intitulado
pena capital:
Sala das Sessões, 13 de j~neiro de 1993. Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ,.--De acordo
_com o art_. 210 do Regimento Interno, os requerimentos lidos
Serão submetidos à apreciação da Comissão Dii"etora.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas da
União, através do Aviso n~ 20/93, de 8 do correitte, atendendo
ao disposto no art. 71, § 4~ da Constituição, o Relatório das
Atividades daquela Corte. refererite ao 29 Tritp.estre de 1992.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu o Aviso n~ 19/93, de 8 do cori:ente,. através
do qual o Presidente do Tribunal de Ç_onta_s da UniãO Informa
que, em 1992, 517 órgãos e entidades públicas jurisdicionadas
deixaram de apresentar àquela Instituição suas prestações de
contas referentes ao exercíCio de 1991.
O Expediente será despachado à ComisSão de Assuntos
Económicos, para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro. Benevides).- A Presidência recebeu o A viso n<? 18/93, de 8 do corrente, através
do qual o PreSidente do TijbunaJ de Contas da União encaminha cópia do Aviso n<? 373 do Ministro-Chefe da Casa Civil
da Presidência da República referente ao Fundo de Participação dos Municípios.
O expediente vai à Comissão de Assuntos Económicos,
_
a fim de ser anexado ao processado do Projeto de Lei da
-Câmara n' 149, de 1992.
··~·
·
.. ~ O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ,.-- A Presidência recebeu Qo. Prestdente da Câmara dos Deputados da
"Grécia expediente solicitando ·a atenÇão dÓ Pã.rlàffiet:tto Brasileiro à questão do esforço da ex-República Iugoslava da Mace~
dônia no sentido de obter o reconhecimento in.ternacional,
ãtravés de cõntatos diretps com os parlamentares dos países
democráticos.
O expediente será despaChado à Comissão de- Relações
Exteriores para conhecime~!O·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu do Presidente do Banco Cen~ral do Brasil
o Ofício n• S/10, de 1993 (n' 82193 na origem), solicitando,
nos termos da Resolução n' 36, de 1992, do Selll!do Federal,
·autoriZação para qUe o ~Governó dO Estado __do Pará possa
contr_atar operação de crédito para os fins que especifica.
A matéria será despachada à Comissão de ~ssuntos Económicos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1<:> Secretário.
São lidos Ós seguintes
REQUERIMENTO N• 9, DE 1993
Requeremos urgência, nos term_os do at. ~36, alínea c,
do Regimento Intenro, para o Projeto de Le1 da Câmara
n' 149, de 1992.
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Sala das Sessões·, 13 de janeiro de' 19-9.3.'- Ney Maranhão
Humberto Lucena - José Paulo Bh;ol - Marco Maciel
- Epitácio Cafeteira - Chagas Rodrigues ~ Jonas Pinheiro
- JoãoFrança- PedroSimon-_NelsonWedekin- Eduardo
SupHcy.

REQUERIMENTO N• 10, DE 1993
Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 336, _ã.línea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Re~olução n~ 116,
de 1992, de autoria da Comissão de AssuntoS Económicos,
que "autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir
LFT-MG, destinadas ao giro de sua dívidª'_mobiliária com
vencimento no to semestre de 1993".
Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993 - Humberto
Lucena- Marco Maciel- Chagas Rodrigues- João França
- Nelson Wedekin - Eduardo Suplicy - Ney Maranhão
- José Paulo Biso! - Epitácio Cafeteira - Jonas Pinheiro
- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à
votação do Requerimento n~ 9/93, lido anteriormente, de lJCgência c para o Projeto de Lei da Câmara n• 148, de 1992.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)·
--Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria figurará na Ordem
do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à
votação do Requerimento no 10/93. lido anterior!Jlente, de
urgência c para o Projeto de Resolução n' 116192.
Em votação o requerimento.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam pelinaneçarn sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria figurará na Ordem
do Dia da segunda ~essão ordinária subseqüente.

onde, comprovadamente, não estiveram os recenseadore!) do
IBGE.
Por esse motivo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pelas
dificuldades que atravessam os pequenos municípios do Brasil
-já, ·como vemos pelo noticiário da televisão, dilapidados
em seu património pelos prefeitos que abandonaram recentemente os cargos e, agora, penalizados por um novo critério
de distribuição do FPM- este projeto, como disse anteriormente, reveste-se da maior urgéncia e importância.
Daí o meu pronunciamento, convocando os Srs. Senadores para que deliberemos no se·ntido de prorrogar essa. norma que· fixa novos Critérios, até mesmo porque estamos às
vésperas de votar, nesta Casa, uma reforma fiscal que deverá
definir parâmetros a serem adotados futuramente, tendo em
vista a nova arrecadação do Estado.
O Sr." Humberto Lucena- Permite-me V .Ex~ um aparte?

O SR. MAGNO BACELAR- Tem a palavra V. EX',
nobre Líder.
O Sr. Humberto Lucena- Cumprimentando V. Ex•,
nobre Senador Magno Bacelar, devo-lhe dizer que estou
de pleno acordo com o pronunciamento de V. Ex~, que repercute neste_ plenário, a .exemplo do que fez ontem o Senador
Garibaldi Alves Filho, a grande ansiedade que reina em todos
os municípios brasileiros, notadamente os do Nordeste, que
é a re·gíão mais afetãda, com a demora na prorrogação da
lei, cuja vigência.se expirou no dia 31 de dezembr~, relacionada com a fixação· de coeficientes para a disiiibuição do
Fundude ParticipaçáodosMunicípios~ De minha parte, quero
dizer ·que, onteni," ao participar "de· ti.rila -rêUniãô no- gabinete
do PreSidente Mauro Benevides com os demais líderes, fiz
questão de me posicionar, intransigentemente, pela inclusão
não só da matéria na pauta da autoconvocação extraordinária
feita pelos dois· Presidentes das duas Çasas, como também
pela urgência, que já foi - como diz V. Ex~ - assinada
pelos líderes e cujo requerimento acaba de ser lido. Creio
que~ pe"la relevância do assunto. além dessa urgência, deveremos tentar a possibilidade da urgência urgentíssima, colhendo
·ãs· 54 assinaturas, para que, se possível, na próxima semana
Para uma breve ·comuniCação,"c<>nsiderada lnadlávfj, con- terça ou quarta-feira -, possamos votar esse projeto de
cedo a palavra ao nobre. Sen"adC?r_ M"agp(_) .B~cela~;.
.. . . . lei. É importante que isso ocorra, porque o Tribunal de Contas
.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Para uma breve
da União, na sua competência e sabedoria, enviou à Assescomunicação. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, nosoria da Mesa d_o Senado Federal a minuta de uma emenda
bres Srs. Senadores, o nobre Senador Garibaldi Alves Filho,
que teríamos de apresentar para aperfeiçoar o projeto da
ontem, em breve discurso, chamou a atenção desta Casa para
ojeto dãquela Casa, do jeito que está, seria inócuo. Temos
o critério de distribuição dos recursOs do FPM, decórrentes
mais pressa ainda, porque talvez a proposição tenha que voltar
de um decreto do Governo Ffguei.redO e" que se aplicari"'! para
à Câmara para que ali seja novamente. votada e enviada à
os resultados do censo· de 1990.
sanção presidencial.
Sr. Presidente, acaba de ser lido, nesta sessão, um requerimento s.olicitá.ndo urgência para o Pr6Je"tõ de -Le"i d3 Câmara
()SR. MAGNO BACELAR -Ag~~de~~ a V. Ex-, nobre
dos Deputados n~ 149, de 1992, que prorroga a lei que estabeLíder Humberto Lucena. Esse assunto: foi ontem abordado
lece estas normas. No meu entendimento, Sr. Presidente, esse
como registrei, pelo "Senador Ganbaldi Alves Filho, com apar~
é um dos assuntos -mais urgentes que, por si sõ, justificaria
te do nobre Senador Josaphat Marinho. Fui subscritor também
a convocação extraordinária que realizamos neste período de
como Líder do PDT, e há um novo requerimento para urgência
urgentíssima.
recesso.
Sr. Presidente, temos que advertir que o censo foi reali~-ais importante ainda é que os S~nadores aqui estejam
zado num momento em que a máquina do Estado estava
prop1cmndo o quorum para votação dessa matéria, que, no
totalmente desmontada e, especificamente, c,-·mGE, eivado
meu entendimento, é das mais relevantes, no momento em
de greves e de problemas internos, suscitou "1'10. Maranhão,
que se busca novos fatos, cqmo o plebiscito para a forma
como em vários Estados, atitudes do Governador contestando
de gove~no, para a pena de morte, entre outros, enquanto
a validade do censo. Eu mesmo me pronunciei da tribuna
as prefeituras do Brasil estão-se tornando ingovernáveis e
inviáveís pela falta de recursos.
desta Casa, protestando e mostrando erros cõm relação à
população ·de São Luís e de alguns Municípios do Maranhão,
Era o que eu tinha a dizer~ Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Magno Bacelar, o Sr.
M_,au~o

Benevides; Presidente, deixa a cadeira da presi-

dencw, que é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva 4'f secretário
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraíva) :___:Concedo a pala·
vra ao nobre _S~nador Odacu Soares pa:fã iima breve comunicaçãO.
- -- -

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Para uma breve
comunicação. Sem revisão do orador.):....... Si< Presidente, Srs.
Senadores venho apenas chamar a ateõ.Ção da Casa 'para a
necessidade de aprov~itarmos este períOdo de convocação extraordinária e votarmos; -com rãpidez, as matériãs constãrites
da pr<?pria pauta e outras também de interesse do Poder Legis· ·
,- ·.
·
lativo.
Parece-me que já está inserida nâ -ordem do Dia de amanhã a questão dos portos. Precisamos vOtar esse projeto.
Os Senadores que estiverem a favor oU Contra o processo
de modernização dos portos brasileiros devem assumir as suas
posições, pois e~sa matéria é da mator·itrtportãnda -Parà ·o
País, que este ano- precisa exportaf 50_ bilhões de dólares.
Se não resolvermos essa questão,_ que é 'viú.t para a eConomia
braSileira e para o próprio Governo, to}!o o_ processo de exportação não poderã ser realizado, em virtude· da estrutura arcai~
ca, ultrapassada dos·nossos portos.
__
No âmbito interno, está pendente .de decisão_ o projeto
de resolução que trata do Plano de Cã.rreíra dos servidores
d?. Senado Federal. Temos _que assum~r as nossas respOnsa~
bll1~ades e votar es~e projeto, que-não·~=Cnstitui, do pOrito
de y1s~a l,egal e ~nstl~~~ional, nenhuma· _ihõvação em relaç.ão
-- - - ' · · ·
aos ou.tros Poderes.
. o P0der"Iudídári0in0va:, a cildà 'ata, seu plano dedaSslfica~ão de cargos. O Poder Executivo 'tarlibém. Toda semana
vo~amos, muitas vezes sem a devida- a~á~i~, projetOs de__ lei
onundos dos Poderes Judiciário e ExeC(\tiy_o que criam cargos
em comissão e funçõeS gratificadas. Enq_~ã~to isso- repito
-,está pendente de deliberação, ao contrário do que já aconteceu na Câmara d.os.Deputados, o Plâno de Classifíéação
dos servidores do Senado Federal__ ~·- pelo que sef, ele nãO
está inserido na Ordem do Dia das sessões_ a serem reaÍi:Í.ádas
esta semana.
·
-- ·
---, ap'e~cf ;ã_. Mesa, na _pessoa
Assim, goS<a.ri3_ d~ faZer
de V. Ex\ Senadqr Iriim Saraiva, que preside esta sessão
-Sei que V. Ex~ é i.lm dos defensores d~ çel~ridade na votação
desse Plano-, para que esse projeto seja iilcluído, coin ia(>idez,
na Ordem do Dia, para que possamos dat tranqüilidade aos
' ·
servidores do Senado Federal.
É um proje~o s~m nenhu~ vício, quer" regime·titar, quer
legal, quer const1tuc10nal. Precisamos acabar com a hipocrisia
de, em certas matérias, localizarmos inConstitucionalidades,
e quanto a outras matérias, viciãdas por inconstitucionaliR
dades, alegarmos que a Casa é política- e as votarmos sem
considerar os aspectos jurídico, consti_tuçional e legal.
O plano de classificação de cargos dC»"; .servidoreS do Senad? Federal - e estou aqui para dizer isso com a responsablldade que tenho como advogado- não ;.constitui violência
a dispositivo legal nenhum, e muito menos à Constituição
Federal. Não conheço- nesse projeto, que foi escoimado de
eventuais vícios e defeitos pela própria Mesa do Senado Federal, nenhum vício que venha a impedir que ele seja aprov-ado
com rapidez pela Casa.
. Esse é o nosso compromisso. É um. dos compromissos
sénos, tr~nsparentes, que precisaMos ter cOin oS nossos setvidores. Decidir transparentemente uma· matéria dessa impor-

-um
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tância, dessa dimensão, e que irá pacificar a grande fami1ia
de servid~res ~o Se_nado Federal é um compromi~so que a
Casa precisa ter com os Seus funcionários.
O Sr. Pedro Teixeira- Permite-me V. Ex§ um aparte?
O SR. ODACIR SOARES- Com muito prazer.
O Sr. Pedro Teixeira - Quero louvar a iniciativa de
V. "Ex~ e defender o plano de classificação, porque a própria
Câmara dos Deputados já votou O de seus servidores no dia
4 de novembro. Não é possível, não é crível, nem razoável
que não examinemos a matéria com a celeridade que ela requ~r, p~)[que ela já passou por várias tramitações e nos parece
mUito JUSta. E louvo que tomemos a posição de enfrentar
a matéria, sem nenhum ranço, porque realmente é justa a
classificação de cargos. Faço coro com V. Ex~ nessas ponderações que está fazendo.
O SR. ODACIR SOARES - lncof?oro o aparte de V.
Ex• às minhas Preves palavras, e se, eventualmente, houver
alg~m .senador que considere_ que no prOjetO existem pontos
polem1cos, proponho que S.Ex§ assuma sua posição para que
possamos estabelecer um debate aberto e transparente.
O mesmo ocorre com o projeto dos portos. O projeto
está no Senado, paralisado, já tendo sido aprovado na: Câmara
dos Deputados. Sabemos que existem Senadores que são contra a sua aprovação tal como está formulado. Que esses Senadores assumam as suas posições. Aqueles que acham que
o País não precisa se modernizar, não precisa exportar 50
bilhões de dólares este ano, assumam a sua posição. Se ela
tem caráter ideológico ou doutrinário, vamos discuti-la ideológica ou doutrinariamente. Se tem caráter meramente partidário, de curral eleitoral, vamos discutir também sob esse enfoque.
Não podemos ficar de braços Cruzados. Fomos convocados extraordinariamente _-e- estamos aqui, desde segundafeira, sem fazer nada- essa é que é a grande verdade. Afora
as articulações políticas que são inerentes ao exerctcio do
nosso mandato, estamos aqui sem fazer nada, e a pauta de
hoje bastante indicativ-a disso. Acabaremos tendo somente
um dia da semana para votar matérias da maJor relê_Vância,
como a dos portos e a dos servidores. Que não se Qiga desta
última, por se tratar de uma matéria interna do Senado Federal, que não tem importância. Ela atinge todos os se-rvidoreS
do Senado Federal, um universo de mais de 5 mil funciollários.
. Precisamos resolver as divergências: se o projeto que
aqui está é atrasado ou modernizador demais, que aquele
Senador que discorda dele assuma a sua posição, com as responsabilidades que tem. Não podemos, Sr. Presidente ficar
aqui a semana toda de braços cru~ados, conyocados _q~e fomos.
Por um excesso de boa-vontade, a Mesa vem repetindo,
a cada ano, uma ilegalidade, a de prorrogar as sess_õ_es .do
Senado Federal. TiVei1_1os,_ no at:J.o retrasado, as sessões do
Sena~o Federal prorrogadas por aio dà Mesa. Ela náo pode
fazer ISso. No ano que passou a sessão foi novamente prorrogada. Temos, agora, o Congresso Nacional convocado e não
estamos fazendo nada.
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Odacir Soares?
O SR. ODACIR SOARES -Com múito prazer, nobre
Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho- Poucas vezes vejo V. Ex•
tão veemente e, raramente, o vejo injusto. Permita-me dizerlhe que está sendo injusto com a Mesa da Casa. V. Ex§ é
um Parlamentar experiente, sabe que no dia da convocação

é:
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o que se faz é apenas a leitura da

con_voçaç~o. sem pauta.
V. EX!' diz que estamos aqui sem fazer pada_. ,Segunda e terça~
feira, também estranhei. Mas é preciso quC? ~umprarrlos os
prazos regimentaiS. NesseS- prazos regimenlãi:S; riã6 podería-

mos estar votando a matéria dos portos, a não ser através
de um processo de obtenção de um requerimento_ de urgência
urgentíssima -o que foi votado ontem _:-:-para que votemos
o projeto dos portos amanhã. O que não se_ pOde fazer e V. Ex• está justamente criticando algumas liberalidades da
Mesa no momento em que se faz certas extensões- é passar
por cima dos prazos, que são irredutíveis. Para a imprensa,
para o leitor desavisado, as palavras de V. Ex• surgirão como
uma condenação ao Senado Federal, especialmente se disserem que já recebemos parte da ajuda de custo.
O SR. ODACIR SOARES - Recebemos, e temos que
assumir que recebemos.
O Sr. Jarbas Passarinho -Por que não? Não conheço
ninguém que já tenha devolvido, mas se o fez é de tira~ o
chapéu. Mas a partir do momento em que se recebe _aquilo
que a Constituição manda pagar, é justo também que faça~os
aqui o nosso esforço para corresponder a essa CC?nvocaçao.
Veja V. Ex~ que já ontem tomei conhecimento, pelo m:u
Líder, o Senador João França, que teremos uma extensao
da convocatória até o dia 10 de fevez:eiro.
O SR. ODACIR SOARES - Exatamente porque nós
não vamos_ poder votar as matérias até o mom~nto final da
convocação.
O Sr. Jarbas Passarinho - Algumas não poderemos votar, porque não constam da convocatória, Isso é essenciaH
Acnnvocatória diz exatamente quais são as matérias, e aquelas
que não figuram na sua "iistagem não devem ser ob jeto de
discussão, sequer, porque não entram nos trabalhos da Casa.
Foram mandados para cá pelo Presidente da República dezoito pontos. Ao lado disso, a Câmara tornou- a iniciativa ontem eu conversava com o Presidente Mauro Benevides e
estranhei_- de colocar, por sua conta, na pauta, uma matéria
que não constava da convocação. M_as parece que hoje já
se remendou isso, ·através de pedido ao Presidente da República para que estendesse a convocação até o dia 10 e, con5ieqüentemente, aumentasse a pauta da convocatória. Só pediria
a V. E~ que, com o poder verbal e a express-ão quê tem
naCasa 7 não nos ajude a passar por vadios, porque não somos.
O SR. ODACllr SOARES _,Não quero é ser vadio.
Não queremos.
O Sr. Jarbas Passarinho- Só não queria que se tomasse
essa interpretação, na medida em que eu pergunto: - Há
alguma matéria para_ votar hoje'? V. Ex' apontaria alguma
matéria que nós pudéssemos votar hoje e que por falta de
zelo e diligência da Mesa ...
O SR. ODACIR SOARES - O projeto dos portos nós
poderíamos votar hoje.
O Sr. Jarbas Passarinho- Não podíamos. Só com urgência urgentíssima.
O SR. ODACIR SOARES -Veja bem, o aparte de V.
Ex~.~-

0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) (Fazendo soar a
campainha) - A Mesa vai esclarecer V. Ex-s_
O SR. ODACIR SOARES- Sr. Presidente, permita-me
concluir. Quero dizer que o aparte de V. Ex•, Senador Jarbas
Passarinho~ se fixa basicamente em cima do Regi~ento Interno -e sabe~ por ser mais antigo na Casa, que vein sendo, sistematicamente, ao longo do tempo, vencido no momento em
que as maiorias assim. desejem.
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Não posso mencionar, especificamente, quem ajudou a
vencer este Regimento Interno nos diversos momentos da
nossa vida política. Pessoalmente, devo também já ter feito
isso e não estou chamando a atenção da Mesa para o fato
e sim dizendo que este projeto dos portos é antigo, está com
restrições de determinadas bancadas e, Srs. Senadores, não
podemos ficar de braços cruzados, aguardando que elas sejam
objetivamente manifestadas, aqui no plenário, a fim de que
,
~
possamos estabelecer um debate.
Agora, por exemplo, já estão querendo cri_3:_f uma_ figura
regimental. Fui informado ontem, a pretexto de não se aprovar
o projeto, que já querem mandá-lo para a Comissão de Infraestrutura.
Esse regime de urgência urgentíssima - não sei se V.
Ex• sabe - já decorreu disso, uma vez que querem mandar
o projeto dos portos para a Comissão de Infra-estrutura para
que ele não seja votado.
Houve um fato fundamental - e V, E~ me traz um
grande dado para argumentação. Quando a Mesa prorrogou
os trabalhos do Sen3;do, em dezem_bro, e depois houve a convOcaÇão pelo próprio Congresso, sa_bi~-sc:;:._ previamente, que
o Poder EXecutivo ~-e_esse foi um acordo feito -convocaria
o COngresso, quando também seriam incluídas matérias de
interesse do Legislativo. Era esse o entendimento que, certo
ou errado, havia. Na hora em que o Presidente da República
convocou o Co"Dgtesso Nacional para discutir as matérias consideradas prioritárias põr Sua Excelência e por nós também,
se resolveu, por uma firula jurídica, não se incluíras matérias
de_ interesse do Legislativo.
Agora, quando se fala em prorrogação da convocação
extraordinária do Congresso Nacional, já é um remendo, porque hoje já é quarta-feira, sendo que quinta e sexta-feira
-· ~
já não há mais parlamentares em Brasília.
Como essa convocação extraordinária foi acerta:da ainda
em dezembro, nós poderíamos chegar aqui, já na_ segunQafeira, com a Ordem do Dia definida. Por que não?
Todos os jornais publicaram, no fim da semana passada,
a íntegra da convocação do Presidente da República.
Não. estou querendo chamar a atenção da Me_sa e nem.
cuiPá-la, e -também não pretendo fazer média com a imprensa.
A essência do meu pronunciamento é que precisamos
assumir aqUi, ti'anspárentemente, as rios_sas posições.
Queril- é contra 0 ·prOjetó- dos portos como ele veio da
Câmara,_ que assuma. essa posição. Esse é o sistema democráticO"; é um ContraditófiO!
Isso é próprio -da democracia, ou seja, que ~e assumam,
diante da sociedade e perante o País, as suas postçóes.
Quem é contra~ por exemplo, algum Item, algum artigo,
algum parágrafo do Plano de Classificação dos Servidores
-que, a meu ver está correto~ está perfeito, juridicamente
-que assuma.
Vamos votar as matérias, é só isso qUe quero.
Ftcograto a V. Ex• pela oportunidade.
0

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presidência
esclarece a V. EX' que na Ordem do Dia da sessão de amanhã,
quinta-feira, 14 de janeiro de 1993, estão incluídos os ~eguinte.s
projetos: da Câmara, n• 66, que dis~e sobre o Regime Jtmdico de Exploração dos Portos organiZados e das Instalaçoes
Portuárias.
Portanto, V.Exa. já está atendido conforme o requerimento de urgência já apreciado.
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Segundo; Projeto de Lei da Câmara, n<:> 11, de iniciativa
do ~ini~t~-riO Público da União, que di~põe sobre organização
e atnbmçoes do Estatuto do Minístérío Público da União.
Assim sendo, amanhã, quinta-feira, estes dois projetes
já estarão sendo votados.
E citado por V.Exa., nominalmente, ...
O SR. ODACIR SOARES- Elogiosamente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Muito obrigado.
Quero dizer a V.Exa. que_ontem fUi ãbordado por servidores da Casa, como membro da Me_sa, que nos pediam que
o Plano de Carreira fosse apreciado._ Assim;- solicitamos 3.ó
Líder Humberto Lucena que fízesse gestões nesse sentido,
o que também fizemos junto ao Presidente Mquro Benevides.
O que pudemos adiantar até agora--é- que os Líderes e
o Presidente da Casa estão procurando acertar para que também esta matéria seja incluída neste periOdo extraordinário.
O SR. Epitácio Cafeteira- Peço a palavra, pela ordem.Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)·- Concedo a pil!àvra, pela ordem. ao nobre Senildor .Epitácio Cafeteira.
O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA (PDC.- MA. Pela
ordem. Sem revisãó do orador.)- Sr. Presidente, fui procurado por funcionários da Casa que ine -fizeram urila pergunta
a qual transmito a V. Exa: tanto a Gráfica quanto o PRODASEN pagaram a convocaç~o de dezembro, enquanto o Senado
não efetuou esse pagamento.
~
__ _
Pergunto à V. Ex~ para esclarecer: por que as vantage-ns
da Gráfica e do PRODASEN não beneficiam também os
servidores do Senado?_ Esta é a.questão de ordein que Solicito
a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Levarei a iridagac
ção de V. Ex• :;to titular da Casa e. l_ogfcamente, â próxima
reunião da Mesa. para que se esclareçam os fatos, e -possat:nos,
posteriormente, resolvê-los e, também 1 responder a V. Ex•
ConCedo a, palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães,
como Líõer.~~0 SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. ?residente, Srs. Senadores, sempre evitei, nesses 14 anos_ dç exercício de mandato
no Senado, falar na qualidade de Líder e, nesta oportunidade,
aproveitarei para fazê-lo mas, em meu nome pessoal.
Sr. Presidente, não desejei usar da palavra para uma
breve comuni~_ção, porque, regimentalmente, não é permitido aparte. Mas, como o assunto que vou tratar talvez provoque apartes, pedi a palavra como Líder; com a concordância
do meu Líder Chagas Rodrigues.
Vejo no Jornal O Estado de S. Paulo, de hoje. esta matéria: --- --ACM AFIRMA QUE CORRUPÇÃO CONTINUA
No título já há uma incoerênCia, porque se continua,
é porque ele confessa que existia, se ele confessa que existia,
como é que apoiava o governo até o final, querendo a sua
manutenção?
Há algum tempo, Sr. Presidente, apresentei um projeto
que determinava: uma autoridade pública que conhecesse
qualquer ato desabonador ou incorreto d_e qualquer servidor
público era obrigado a declará-to, senão responderia pelo crime de responsabilidade. O que não é possível é apenas a
pessoa dizer que há um ato corrupto, mas fica por isso mesmo?
não diz qual, não o especifica.

Lerei aqui utq.a, parte da__c_ntrevista do Sr. Gõvemador

da Bahia. - - - _____ Afirm---º. para os que me conhecem já há mais tçmpo,
que durante mUitos anos aceitei baixar o nível da discussão,
respondendo a S.Ex§ da maneira ~mo ele sempre procurou
_
falar, mas hoje não quero fazê-lo.
O Estado de S. Paulo pergunta:
Estado --"A-corrupção terminou com o governo Collor?"
O Sr. Aotôoio Carlos -Não, a corrupção continua. A
corrupção pode ser colocada nos limites da criminalidade por
vontade política dos governos. Quem quiser tetn que ãgir
para impedir a corrupção através de atos e não apenas de
palavraS. E pratícar no governo atitudes de decência, como
as concorrências corretas, onde o preço mínimo seja o objetivo
principal.
Estado- "O que o Presidente pode fazer?"
Antônio Carlos --"Ele tem que dizer que verba
tem que ser bem empregada, que verba não tem padrinho político, que verba é necessidade do local. E ficar
atento às denúncias que forem feitas. Mandar apurar.
Partam de onde partirem: de amigos ou de adversários."
. Aqui faço um comentário: Por que- teril que--diZer qual
é a verba que tem que ser bem empregada, que verba não
tem padrinho? Nenhuma verba deve ter nada disso. Todas
as verbas devem_ s_er liberadas para atender ao interesse local
da região ou de uma política -global de Governo ~ n-ão por
interesse de algum padrinho político. Aí há outra.incoerênciá.
Estado - ··o governo Itamar tem um compromisso formal com o combate à corrupção. Se avançar n~ssa _direçãç:t,
o senho~_poder!a apoiá-lo?''
Aotôoio Carlos - "Se isso ocorrer serei o primeiro a
aplaudir. Agora não basta ele ser honrado. É pouco. Ele
tem que provar que o governo todo é honrado. Isso é que
eu quero ver."
__
Estado- .. 0 senhor tem conhecimento de CasoS P.e corrupção-no Governo Itamar?"
Antônio Carlos- ''Coiilieço liberação de verbas domesmo jeito. Conheço liberação de reçursos para estados da mesma maneira."
Qual é o mesmo jeito e a mesm:;t maneira! Ele não diz,
não é explicado.
Estado- "Onde está a corrupção nessa mesma forma?"
Antônio Carlos - "Olha, um Governo que iibera para
prefeitos que vão deixar o poder. cinco ou seis dias antes
de deixarem as suas prefeituras. quantias grandes em relaÇão
ao município, evidentemente não está bem intencionado."
Ora, Sr. Presidente, daí o nosso comentário: se a verba
é liberada para o Município, llão o é para o Prefeito. Se
a verba é liberada honestamente, com toda clareza e transparência, não é para atender a nenhum PrefeitO. mas sim ao
Município ou ao Estado. E, se a sociedade tem conhecimento
da liberação dos recursos- de quantos cruzeiros foram liberados- e de qual a finalidade da sua aplicação, cabe à soCiedade, também, examinar se isso está sendo feito corretamente.
Portanto, os recursos não são para atender a um determinado
Prefeito ou Governador do Estado. Esse é um vício que-ele
·
aceita que seja feito dessa forma.
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Estado- "O Ministro da Ação Social, Jutahy Magalhães
deu várias declarações públicas dizendo que quando assumiu,
o Ministério não tinha um tostão."
Antônio Carlos- "Tenho a impressão de que tinha bastante dinheiro. Tanto que ele está liberando verba."
Estado- "Que reformas o senhor acha necessárias para
que se coíba a corrupção?"
Antônio Carlos - ''Olhã., a coisa m-ais difícil é botar
corrupto na cadeia. Deveríamos fazer modificações no Código
Penal. Mas isso teríamos que· fazer com certa brevidade, para
que na eleição de 1994 não tivesse muito cbmipto passeando
por aí."
Nisso, concordo plenamente com o Sr. António Carlos
Magalhães: é preciso botar os corruptos na cadeia. Infelizmente tem muito corrupto falando em corrupção, mas vamos
ver se conseguimos Colocar outros na cadeia.
Estado - "O senhor incluiu essa distribuição de verba
na Bahia, pelo Governo Federal, na corrupção. É isso mes:.
mo?"
Antônio Carlos- "Não quero ofender o Ministro Jutahy.
Não existe nenhum propósito meu em relação ao Ministro
Jutahy ou ao Presidente Itamar Franco. Eu quero fazer as
minhas coisas impessoais. Na medida em que eu saiba alguma
coisa de concreto vou denunciar ao próprio Ministro e ao
própriO Presidente."
Estado- "E esses casos sáo casos conc-retos?"
Antônio Carlos- "Esses casOS- são-concretos e vou denunciar tranqüilamente''.
Ora, Sr. Presidente, já conheço demais essa maneira de
agir; lançar dúvidas e não apontar fato algum. Durante muitos
anos ouvi falar que iriam apresentar dossiês contra diversos
Senadores, e nenhum dossiê apareceu. Por isso declaro que
qualquer servidor público - e começando por um governador
de Estado - que diz conhecer qualquer ato de conupção,
é obrigado a denunciar. E este é um desafio. Não é 59mente
quanto ao Ministério do Bem-Estar Social, mas a qualguer
Ministério deste Governo.
O Sr. Governador António Carlos Magalhães estl desafiado a apontar qualquer ato concreto de corrupção neste
Governo. S.Ex§ tem a obrigação, como Governador de Estado, de trazer a público qualquer denúnc.ia contra" quafquer
. _
pessoa.
Por isso, Sr. Presidente, é que eu quis falar hoje, sem
falta. Não vou baixar o nível - já disse e repito - mas
este desafio fica feito para que S.Ex§ aponte o fato e não
fique apenas levantando dúvidas; repito, que faça a denúncia
apontando o fato que será apurado, de imediato, e a resposta
será, também, dada de imediato.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, em seu pronunciamento, re~Jizado no dia seguinte à sua posse definitiva, o PreSidente Itamar Franco convidou os Três Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário
a governarem, juntos, o Estado brasileiro.
Na semana passada, perante os presidentes de partido,
o Presidente instou os partidos a colocarem suas proposiçóe"s
para o G~vemo.
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Desejo aqui expor duas simples propoSições, que visam
simplesmente viabilizar a melhor execução, por pârte do Conw
gresso Nacional, de suas funções de não apenas legislar, mas
bem acompanhar e fiscalizar os atos do Executivo. Elas sáo
as seguintes:
Primeiro, que o Executivo abra, desde o início do processo de elaboração do orçamento, todas as informações ao
Congresso Nacional. A par das informações, as mais completas, que permitam ao Legislativo acompanhar a execução do
orçamento da União.
_
segundo, que o Executivo permita ao CongressO-Nacional
e, em especial, ao Senado, o amplo acesso às informações
coletadas e organizadas pelo SISBACEN, Sistema de Informações do Banco Central do_ Brasil, de maneira a pennitir aos
parlamentares o acompanhamento dos dados económicos importantes para a análise da conjuntura, dos resultados das
diretrizes de política económica colocadas em prática, assim
como a conseqüência em seus efeitos, de acordo com os credores externos do Brasil, que são objeto de apreciação e decisão
pelo Senado FederaL
Para o acompanhamento _da execução orçamentária tem.
hoje, o Senado_ o pleno acesso ao SIAFI, o Sistema de Admi~
nistraçáo Financeira da União, sistema este que tem permitido
a muitos de nós, Senadores, acompanharmos, a qualquer momento, despesas realizadas pelo Executivo em qualquer unidade da administração da União. O pleno acesso ao SISBACEN
permitirá iio Senado que, sem mesmo a necessidade de formulação de requerimentos freqúentes que asseguram a obtenção
das informações, de acordo com a Constituição, nós, Senadores, temos o direito de conhecer. Assim, poderemos, os Senadores, conhecer com o acesso ao SISBACEN, a qualquer
tempo, a evolução de informações-chaves.
Assim, Srs. Senadores, considero importante que, em
especial, as autor:;idades económicas, os Ministros da Fazenda
e do Planejamentü", Orçamento -e-coOrdenaÇãO da Presidência
· da República, possam colocar para o Congresso Nacional,
para o Senado o direito de acesso pleno às informações económicas. De um lado, as informações que, hoje, já podemos
obter junto ao Sistema de Administração Financeira da União.
Mas penso que seria muito importante se pudéssemqs
conhecer também as infonnaçóes relativas ao sistema do
SISBACEN.
Se isso vier a ocorrer, a qualquer momento, através do
PRODASEN e do sistema de computadores aperfeiçoado nos
gabinetes de cada Senador, poderíamos ter informações sobre
a evolução dos principais dados da conjuntura económica,
seja _no que diz respeito às relações do Brasil com o exterior,
seja no que diz respeito à evolução dos dados domésticos
de evolução ora do PIB dos _mais diversos segmentos, ora
dos mais diversos setores da administração pública e da economia brasileira.
Muito obrigado ..

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Iram Saraiva, 4~ secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi,
~ secretário.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Com
a palavra o nobre Senador Jarbas Passarinho, pela Liderança
do PDS.
O SR. JARBAS PÁSSARINHO (PDS- PA. Como Líder.
Sem revisão do orador.) -Senhor Presidente, Senhores SenadoÍes, ainda em relação à colocação do Senador Odacir Soar-
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res, há um outro ponto que gostaria de ouvir da Casa. especial~
mente dos líderes.
Li nos jornaiS qüe,-Vísãndo a obter a celeridade dos trãba~
lhos deste período de convocação, os senhores Líderes tinham
concordado que os Senadores apresentassem as suas emendas
na Câmara dos Deputados, eximindoMse, portanto, do direito
de ter-uma funçãó-bicameral neste país.
Nesse meu terceiro mandato, vejo isso-com imensa surM
presa. Mas o meu Líder, João França, que me autorizou a
falar pelo PDS agora, me garante que, nesse ponto, não foi
ouvido, que não concordou.
Entendo a angústia do tempo, mas não entendQ que isso
se faça em detrim~nto do papel do Senado. Aqui temOs tido
oportunidade de nos queixar de recebermos matéria da Câma:.
ra que passa: meses, às vezes ano, como passou lá, para que
o Senado resolva a matéria em pouco tempo. Agora, se a
partir daí, formos admítir que, para o Senado não ter que
fazer nenhuma modificação, portanto desde logo exonerar-se
da sua função bicameral, e termos que apresentar, através
dos nossos Líderes de Partido correspondente na C;;imara dos
Deputados, as emendas que queiram-õs fa.7er, então seria melhor; realmente, antecipar o Parlamentarismo e acabar com
o Senado, porque é o que vai acontecer.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~ me concede um aparte,
Senador Jarbas Passarinho?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Com muito prazer
ouço o nobre Líder Josaphat Marinho.
O Sr. Josapbat Marinho - Senado_r Jarbªs Passarinho,
diante de sua observação, só nos resta urna concl!lsão: como
não pudemos apresentar emendas perante a Câmara dos De~
putados, fica irnj:Mcita a ressalva de que continuaremos com
o direito de eriieiidar no Senado.
O SR. JARBAS PASSARINHO- É porque a explicação
que consegui ler também em seguida é a de que não apresentaM
ríamos emendas na qualidade de Se_nadores, não; usaríamos
os Deputados, Líderes dos nossos Pa_nidos, para, em ace_iM
tando generosamente o nosso ponto de vista, eles as propuM
sessem.
O Sr. Odacir Soares -V. Ex~ me permite um aparte,
Senador J arbaS: Pas.sa_rinho?
O SR. JARBAS PASSARINHO -: Com muito prazer
ouço o Senadpr Ot;iacír Soares e quero, aliás, cumprimentá-lo,
já que V. Ex• veio çom o visual de 93 diferente.
O Sr. Odacir Soares- É_o visual verbal.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Esse é que é perigoso.
Aliás, -parece que está no começ9 da história sagra~da: "No
princípio era o Verbo".
O Sr. Odacir Soares- Eu queria prim-eirO sólidari:Zar-me
com as obse_ry_a_ções de V. _Ex~._Aue _são oportunas e pertinentes, e depois fazer talvez uma pequena ressalva, porque
eu li também n9s jornais de hoje uma declaração do Senador
Mauro Benevídes, Presidente do Congresso, onde S. Ex~ dizia
que não poderia assegurar que os Senadores não apresentassem as suas emendas. E 1i também num jornal, ao contrário
e outros, que o meu Líder, o senador Marco Maciel, teria
oposto embargOs a essa decisão porque não teria concOrdado
com essa hipótese, até mesmo pela impossibilidade constituM
clona!, quer dizer, é impossível constitucionalmente se estabeM
lecer esse tipo de acordo, porque, sem se entrar no mér~to
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de eventuais emendas que eu ou V. Ex• ou qualquer Senador
pudesse apresentar, o fato é_que isso implica numa diminuição,
mais do que numa diminuição_, numa restrição a uma competência origínária que ilós terifoS.
O SR. JARBAS PASSARINHO .,- É uma auto,exone·
ração.
O Sr. Odacir Soares - Exatamente. Então eu queria
cumprimentar V. Ex~ pela abordagem que faz desta matéria,
oportuna e pertinente, e estou de pleno acordo com o que
V. Ex• acaba de dizer. _
O SR. JARBAS PASSARINHO -~Eu pergunto, se V.
Ex• me permite, não é irreverência nenhuma, se V. Ex• çonver-.
sou com o Líder, Senador Marco_ Maciel.
O Sr. Odacir Soares- Não, eu li no jornal.
O SR. JARBAS I'ASARINHO - S. Ex• está presente
aqui, mas está de fato muito interessado numa conyersalateral, e provavelmente não terá oportunidade de dizei se V.
Ex' está ou não com a razão quando atribuiu a ele essa posição.
O Sr. Odacir Soares- Eu li n_o Jornal do Brasil, sal~Ü
engano-, que o Senador Marco Maciel não teria concordado
com essa hipótese e quero aqui aplaudir a decisão de nosso_
Líder, porque foi uma decisão bastante sábia, e a sabedoria
é uma qualidade de Senador Marco Macíel.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Agradeço seu àparte,
Senador Odacir Soares.
O Sr • .lutahy Magalhães - Senador Jafbas Passar(nho,
esfou aqui
ma·.

na

O SR. JARBAS PASSARINHO- O primeiro aparteante
que vi foi o Senador Nelson Wedekin, por isso é que estou
concedendo os apartes pela ordem visual.
O Si'. Nelson Wedekin - Nobre Senador Jarbas Passarinho, estive presente nessa reunião -de líderes ontem e quero
dizer com muita sinceridade que não _foi esse o entendimento
que tive, mesmo porque essa seria uma prôpósta absolutamente inaceitável. Se houvesse -ürrf -tip-o de proposição como
!!SSa, tenhO certeza, não só o Líder Marco Macie_l como todos
nós nos rebelaríamos, porque ela é absolutamente iiisiibsistente, é inaceitável. O que entendi do que foi dito pelo Senador
Pedro Simon fOí que-ri6S,-Senadores, exatamente em virtude
da premência do tempo, deveríamos acompanhar ás discussões
sobretudo a respeito do ajuste fiscal lá na Câmara, porque
muitas decisões são tomadas pelo Colégio de Líderes daquela
Casa. Dou a V. Ex~ um exemplo: dizem que com relação
ao Projeto de Modernização dos Portos houve um ãni.plo acorM
do na Câmara dos DeputadoS 1 mas que não passou por aqui.
Ou seja, os Líderes do Senado não participaram do acordo
sobre o Projeto de Modernização dos Portos. É claro que
nós, por isso mesmo, não temos nenhuma obrigação de estar~
mos compelidos por um -eventual acordo lá realizado, Assim,
o que o Senador Pedro Simon disse,_ e_ foi _o que, entenÇi,
é que develjamos, ser!a recomend*v_eJ. e acons~l_h;á\'e!. que
acompanhássemos, sobretudo, as disCussões__feiacionàdaS com
a questãO- do ajuste fiscal, :Para que quando a matéria aqui
chegasse já tivés,semos participado das mesmas. Não se falou
eTÍl ri.eflliuin inomento da impossibilidade de apresentarmos
emendas, o que, -volto a dizer, seria inadmissível e muito
menos de Uma capitis dilninU.tio de parte dO Senãdo Federal,
situação contra a qual qualquer um dos líderes_ lá presentes
deveria insurgír-se: Esta a observação que queria fazer.
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O SR. JARBAs PASSARINHO :...:_ Agradeço a V. Ex•
o aparte porque se trata de uma informaÇão elucidativa. De
fato, se temos premência de tempo, podemos, desde logo,
em tennos partidários, e aí não há divergências, ou melhor
dizendo, não há separações que sejam herméticas nesse caso,
cabe, concordo plenamente.
Mas veja V. Ex~. por exemplo: vai chegar aqUi uma matéria 3. respeito da qual não sei como os- Líderes da Câmara
se compuseram, que é a questão da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação. Temos vários ex-Ministros da Educação neste
plenário do Senado - evidentemente o menos importante
de todos fui eu -, mas todos temos a possibilidade de dar
uma opinião, a -rtieri'os q-ue desde logo façamos isso - nos
reunamos lá.
O nobre Líder Mário_ Covas, de vocação democrática
indiscutível, quando nos conduziu na Constituinte e feZ aquela
reunião de líderes para ganhar tempo no plenário, éramos
um grupo só unica:tneral -éramos Senadores acomp~Úlhando
Deputados, éramos o corolário do teorema, o teorema eram
os Deputados e nós o corolário. Naquela época isso era cabível, mas a partir do momento em que as duas Casas devem
funcionar como regime bicameraL acho que, no niáxitno, poderia caber isso, seria uma tentativa em face da premência
do tempo. E essa premência do tempo é _estranha, porque
eu ainda estava coordenando politicamente o Goveino- anterior, quando esses projetas foram enviados, em março de
1991, e eies ainda estão aqui. Um deles era do ilustre tucano,
hoje nosso Chanceler da República, que é o Projeto de Concessão de Serviços Públicos, -que também não andava.
A partir do momento em que queiramõs fazer o modelo
Mário Covas, justo para a ConStituinte, e não apropria~O
para o regime bicameraJ, aí terei a imensa tristeza de me
opor.
O Sr. Jutahy Magalhães -V. Ex~ me permite, nobre
Senador Jarbas Passaririho?
7
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razão, não acredito que a proposta do Senador Pedro Simon,
conhecendo-o como todos nós o conhecemos, tenha sido exposta da maneira como foi colocada na imprensa. Acredito
que houve urna distorção do seu pensamento.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Agradeço a V. EX',
nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. ChagaS ROdligu.es...:..:... Permite-me V. E~ um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO -Ouço o Senador Chagas Rodrigues, como Líder do PSDB.

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Jarbas Passarinho, estive presente à reunião convocada pelo Presidente
do Senado, ocorrida ontem. Com<:)V. Ex~ e outros, retornei
a Brasília domingo para;-seg-unda-feira, participar da instalação dos nossos trabalhos. Posso dizer a V. Ex• que realmente
não houve nenhuma deliberação nesse sentido_ O assunto
já foi esclarecido. Nós temos é que··ctefender o Senado, as
nossas prerrogativas. Nosso sistema é bicameral. Agora, muitas vezes somos pressionados pela sociedade. Não somente
nós, a Câmara, também. Há casos de determinados projetas
que provocam urna pressão terrível da sociedade no sentido
de serem aprovados imediatamente na Câmara - e às vezes
até demoram na Câmara- e quando chegam aqui ao Senado,
também querem que o aprovemos imediatamente. Nós temos
protestado contra isso, mas nada impediria que, inclusive para
tomarmos conhecimento, como já foi dito aqui, do ponto
de vista da sociedade organizada, que, na medida do possível,
nós acompanhássemos essas reuniões, participássemos dessas
audiências, para nós, os líderes, informarmos aos nossos colegas não só o que os líderes votaram na Câmara, bem como
qual foi o pronunciamento das diferentes classes e segmentos
sociais.Isso, acredito, se for possível, é salutar. Mas nunca
poderá impedir que o Senado examine a matéria. Agora mesmo, um projeto polémico - não quero mencionar qual seja
-foi disCutido na Câmara, nós, do Senado, não participamos
de_ nada, ele já esteve na Comissão de Constituição, Justiça
O Sr. Marco Maciel -V. Ex• me concede um aparte?
e Cidadania, na Comissão Qe Assuntos Económicos, e muítos
O SR. JARBAS PASSARINHO - Se fosse para uma . colegas, e uma pressão de fora, querendo que o Senado vote
questão do Norte e Nordeste, ainda ficaria em dificuldad~s. aquilo que a C~mara aprovou. ~sso, na ~ealidade, é negar
porque iria-âar um aparte primeiro a V. Ex", preteiiildo o a existência do Senado como Casa Revisor~-·- Acho que deve-_"
Senador Jutahy Magalhães, que iniCiou esta sessão com a moS examinarqllalquer-prõjetõ, qualquer Senador tem o direileitura de mais uma dessas declarações que sempre causam to de emendar. e se o Plenário entender. deve acolher as
emendas. Mas isso é o que está esclarecido: não podemos
grande efeito no Governador da Bahia.
O Sr. Jutaby Magalhães- O efeito e as conseqüências, deixar, também, de- apreciar as matérias. Louvo a iniciatiVa
eu vou dizer quais são. Mas eu queria, no_~p~rte, dizer pratica- de V. Ex• Nenhum Líder no Senado concordou nem concormente o _que foi dito pelo Senador Nelson Wedekin. Não daria com isso, e o nosso eminente_ Presidente, em nenhuma
estive presente a essa reunião, porque nãó sóU- Líder, rrias, hipótese, poderia fazer tal proposta, porque além de atentar
mesmo sem estar presente,- poderia afirmar que a proposta contra a Constituição e o Regimento Interno, seria algo absuré uma antiga pretensão do Senado de acompanhar os entendi- do. Louvo V. Ex~ Vamos continuar aqui cumprindo o nosso
mentos que são feitos na Câmara, com representanteS da socie- dever, cada um votando de acordo com os seus compromissos
dade, a respeito desses projetas mais importantes. Sempre partidários e com a sua consciência.
que recebemos a matéria, aqui, surge·essa idéia, como disse
O SR. JARBAS PASSARINHO --Agradeço a V. EX',
o Senador Nelson Wedekin, de que já houve um a~r~o amplo também, como líder presente, respaldando a informação do
na Câmara, e o seDado. não pode modificar nada. Sempre Líder do PTB, do Senador Jutahy Magalhães. Eu também
combatemos issn. _Em razão desse combate que fazemos a não atribuiria ao Senador Pedro Simon, homem experiente,
essas determinaçõ_es, de que o Senado tem de ser órgão homo- a idéia d.e nos eliminar da possibilidade de fazermos o bicameJogador e não Casa Revisora, aqui estamos pleiteando, há ralisrno no· Brasil. As informações sã_o,_pelo menos, suscetíveis
muito tempo, que as nossas lideranças, espontaneamente, de diminuir qualquer tipo de preocupação maior. Mas me
compareçam à Câmara dos Deputados para discutir as ques- lembro de urna feita em que estive coin o Presidente Castello
tões._ Agora, isso ·não- impede que, quando a matéria vier Branco, tratando de uma má.téria, quando me pôs a mão
ao Senado possa ser aperfeiçoada através de emendas e propo- no ombro e disse: "Vou lhe dar um conselho asiático: preocusições de-qualqu~r Senador, seja ele líder ou_nã~. Por essa pe-s~. mas não muíto." Ent~o, essacde':':e ser a_ posição em_
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que. ainda hoje, em um telefonema casual com o Ministro
do Planejamento, Paulo Haddad, quand~ S. Ex~ me falava
sobre o Projeto de Reforma Fiscal, advertiwo para o receio
que me assaltava de que, se não houvesse um entrosamento
muito grande das duas lideranças do Governo, no Senado
e na Câmara, com as lideranças dos partidos nas duas Casas,
essa matéria viesse a sofrer delongas, POiS há uma demora
na decisão da Câmara dos Deputados a esse respeito. Sabe
V. Ex~ que essa matéria tramita na Câmàt~ ~ÇIS Deputados
há muito tempo, e o Senado, no fim, é sempre o culpado.
V. Ex• tem o meu apoio, a minha solidariedade e da minha
bancada. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi. Faz soar
a campainha.)
·
O SR. JARBAS PASSARINHO -Sr. Presidente, estou
concluindo._ Lastimo não poder ouvir mais apartes. Penso que
devo, se V. Ex~ me permite, louvá-lo. Quando V. Ex: está
na Presidência - seril que isso seja reparo a qualquer outro
Presidente - cumpre o Regimento em relação ao prazo dos
apartes. Isso é muito bom, sobretudo para evitar os apartes
oceânicos que alguns de nós costumamos dar. ._ _ _
A minha preocupação se resume nisto: primeiro, esclarecer, e está esclarecido; segundo, ter a preocupação - nobre
Senador Humberto Lucena, V. Ex~ que, hoje, como outrora
já foi Presidente da Casa e Líder novani.ente da maior bancada
- com a possibilidade de acabarmos deferindo aos Líderes
as decisões que vamos tomar. Se já está decidido pelas lideranças, nós nos acomodamos e não fazemos mais nada. Ent~o,
seríamos incoerentes. Atacavam-me tanto aqui_ quando eu
tinha o peso - leve, aliás, --de defender o Governo do
ex-Presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo com relação ao voto de liderança.
Finalmente, tenho a preocupação cõíti o· tempo. O nobi:e
Líder Humberto Lucena acabou de salientar que essa matéria
está há doiS anos aqui no Congresso Nacional. Vamos acabar
confirmando a Lei de Parkinson. De acordo com essa Lei,
se temos um trabalho para realizar em três meses e três -dias,
acabamos por realizá-lo nos três dias finais. Espero que isso
não aconteça conosco. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanhá Derzi)-'- Concedo a palavra ao nobre Senador Teotónio Vilela Filho. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. (Pausa.)
s:· Ex• não está p-resente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
(Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
_ _
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir carnpeiO.
O SR. VALMffi CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, ~_popu
lação brasileira assistiu, atónita, a uma escandalosa escalada
de preços nos supettnercados na primeira sem·ana de janeiro.
As remarcações abusivas ~tingiram percentuais assustadores,
elevando o custo da cesta básica a patamares insuportáveis
com reflexos arrasadores sobre a economia e a vida dos trabalhadores.
Pesquisas realizadas pelos principais órgãos de imprensa
revelam que os aumentos praticados nos supermercados, no
varejo, ficaram gritantemen-te acima dos reajustes verificados
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no atacado, configurando a má-fé, a esperteza e a falta de
com~ciência cívica desse importante segmento empresarial.
No último dia 7. o Jornal de Brasília publicou, no seu
Caderno de Economia, pesquisa de levantamento de preços
indicando que, para 12 itens da cesta básica, foram constatados
aumentos médios no atacado da ordem de 25%, entre a primeira semana de dezembro e a primeira semana de janeiro.
No mesmo período. sobre os mesmos produtos, os supermercados de Brasília reajustaram oS preços em cerca de 71%,
ou seja, aumentaram os preços no varejo quase 3 _ vezes_mais,
caracterizando um abuso extorsivo, desonesto e intolerável.
A conclusão que fica desse lamentável episódio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a de que houve abuso do poder
econômico por parte dos s_upermercadistas.
Práticas desonestas, como essa, só contribuem para retardar a normalidade económica no País, pois além de estimular
a inflação, remete às "calendas gregas" os esforços destinados
a eliminar a miséria e a fome, atingindo em cheio as classes
menos favorecidas da população.
_ É profun_damente lalil_entável essa falta de consciência
e de cooperação desse importante setor empresarial brasileiro.
Faltou ética aoS supermercadistas. Voltou à ordem do
dia a famosa "esperteza", a lei do "levar vantagem em tudo",
cujos resultados produziram a mais monumental crise política
no País há pouquíssimos dias.
Não adianta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, todo o esforço que a sociedade brasileira vem fazendo com vistas à restauração dos princípios éticos na vida pública, cassando, inclusive,
o mandato do Presidente da República, se os setores produtivos não colaborarem, não se co:D.scientizarem das suas responsabilidades para com a população como um todo.
O Governo, que vem buscando não se intrometer na
atiVidade económica, para que o mercado se regule_ sob as
suas próprias leis, vê-se obrigado a interferir exatamente para
conter o abuso a esperteza, o verdadeiro atentado à boa-fé
do povo brasileiro.
E não poderia ser de outra forma, porque ao Governo
cabe zelar pelos interesses maiores da coletiVidade, e esta
estava sendo lesada, !=fesrespeitada e extremamente_ prejudicada com esses aumentos abusivas.
COnvOCados a. explicar à equipe económica os-absurdos
aumentos dos preços dos alimentos nos p-rimeiros ~O dias do
ano, os supermercadistas apresentarãm argumentos inconsistentes, difíceis de serem digeridos por qualquer cidadão media- na:mente informado.
A explicação de que os preços praticados em dezembro
eram preços promocionais e que, terminado o período de
festas, esses preços foram recompostos em seus valores reais,
parece-me uma tremenda ''estória da carochinha". Essa _explicação não me convenceu e não convenceu, princíPiifme-nte,
à-sociedade brasileira em geral.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero aplaudir e congratular-me com o Presidente Itamar Franco e com a equipe e·conômica do Governo, pelas acertadas medidas destinadas a conter
essa onda abusiva de aumento de preços nos supermercados.
O GoVernO Federal agiu corretamente ao liberar seus
estoques de alimentos para a comercialização nas·redes conveníadas com o Ministério da Agricultura~_
Os chamados estoques reguladores do Goverrio serão
comercializados em mais de doze mil mercearias e micromercados da rede Somar, além de vendas diretas ao consumidor.
Inici"almente, para forçar a queda de preços, o Governo
pretende liberar seus estoques de carne, arroz, feijão, milho,
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farinha de mandioca e trigo. que serão vendidos a preços
reais, muito mais baratos que aqueles inventa-dos pelos supermercados, nas praças principalmente de São Paulo, Rio de
Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Belo HorizOnte.
Essas medidas são emergenciais, niãs estou certo de que
surtirão os efeitos desejados.
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso criar
dispositivos legais rígidos para coibir aumentos de preços abusivas como esses, praticados pelos supermercados no alvorecer
do ano novo.
O Congresso Nacional, tenho absoluta certeza, não ficará
alheio a essas práticas danosas aos interesses da maioria da
população.
Vamos examinar õs meios legais existen~es e aprovar
outros, se for o caso, no sentido de aparelhar o Poder Executivo com os instrumentos indispensáveis para coibir esses
verdadeiros crimes contra a: economia popular e a sobrevivência do trabalhador brasileiro.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o assunto de que vou tratar, hoje;:, refere-se
àquele que foi, ontem, objeto de deliberação na Câmara dos
Deputados: o plebiscito sobre o_ parlamentarismo e o presidencialismo. Parece-me que o tema provoca, até neste momento,
uma reunião dos parlamentarístas, no fundo do plenário desta
Casa, que, naturalmente, discutem como será feita a campanha parlamentarista.
Sr. Presidente, tive a oportunidade de ler hoje o clip
sobre a matéria nos principais jornais do BrasiL Fiz algumas
anotações que trago para registro desta Casa.
Não me considero na contramão da História.
O que vimOs ontem, na Câmara d.os Deputados, Sr.
Presidente, foi a aprovação das normas para o plebiscito.
Os parlamentaristas estão tãp__ entusiasmados que sequer se
preocupam com as críticas que precisam ser feitas.
Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou a cédula do
plebiscito de 21 de abril. É a primeira vez na História do
Brasil que o Poder Legislativo invade a área do Poder Judiciário. Até hoje, Sr. Presidente, pelo que tenho conhecimento,
jamais o Poder Legislativo aprovou o modelo de çédula eleitoral. Porém, para a carreira desenfreada do plebiscito, a Câmara dos Deputados invadiu a área do Tribunal Superior Eleitoral, chegando a desenhar a cédula e nela escrever o seu nome.
Ou seja, a Câmara dos Deputados usou até o nome do Tribunal Superior Eleitoral para fazer a cédula. Ela foi feita permitam-me os nobres parlamentaristas-- com muita inteligência, mas sem isenção. Há necessidade não só de inteligência, mas também de isenção. A Cons_tituiçáo Federal,
no seu art. 2~', no Ato das Disposições ConstituciOnais Transi-:
tórias, diz:
"No dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlamentar_is~o ou presidencialismo) que devem vigorar no
Pats. __
Esse artigo foi modificado por uma· Emenda Constitucional de n9 2, de 1992, mantida, porém, a mesma redação.
O plebiscito, portanto-; Sr. Presidente, inicia pelo principal,
que é a forma de governo, república ou monarqu1;! constitu-
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cional; posteriormente, o sistema de governo, parlamentarismo ou presidenCialismo. A cédula aprovada, ontem, ao
invés de iniciar pela forma, ou seja, pelo principal, coloca
o plebiscito entre o sistema de governo, parlamentarismo ou
presidencialismo republicano. Eu díria, Sr. Presidente, com
todo o respeito aos constitucionalistas do parlamentarismo,
que essa cédula é inconstitucional; ela não pode começar pelo
acessório. O plebiscito rtão é pa:ra o acessório; o plebiscito
é para o principal, e o prinicipal é república ou monarquia.
No caso, vêm as _regras, Sr. Presidente.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V .Ex~ um
aparte?
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Ouço V.Ex• com todo
o prazer.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - No que disco.!:'damos
com relação à pena de morte, vamos concordar nessa parte
que V. Ex~ enfoca. A Constituição deteimiila a conSUlta sobre
sistema e forma de governo._ O artlgO~da ConstituiçãO deve,
no entanto, ser harmonizado- Com a cédula. A ordem em
que a consulta é determinada na Coristituição deve ser a ordem
a ser seguida na cédula.
O SR. EPITACIQ CAFETEIRA- Forma e sistema.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Forma e sistema de
governo. Qual é a forma? llllpério ou República; o sistema,
parlamentarismo ou presidencialismo. Talvez a Câmara tenha
se esquivado de um problema: suponhamos que, por má informação do povo, surgisse a vitória, por exemplo, da monarquia
e do presidencialismo. Ou seja, na forma de governo, o império; no sistema, presidencialismo. Isso criaria, evidentemente,
um problema para -o- resultadO --das urna·s--se-r· devidamente
Obedecido pelo Congresso Nacional quando da revisão constitucional. Pode ter havido essa dúvida, mas esta deve ser banida
pela educação, pela explicação e pela campanha que deve
ser levantada e seguida em todo o País para o esclarecimento
dessas questões. Vi a "publicação no jornal, mas gOStaria que
V. Ex~ lesse para mim o que está escrito no prirneirp quadrinho.
····
·
O SR. EPITACIQ CAFETEIRA -A cédula é dividida
em duas partes. A parte rilaior, em cima, diz: "Parlamentarismo", com dois quadrinhos: o "'Republicano" e o "Monárq!J:ico .. , o que dá a impressão de que os dois_ vão se. somar.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Mas essa palavra "Monárquico" está escrita?
O SR. EPITACIO CAFETEIRA -Está escrito: "Republicano" e "Monarquia". Então, como ao lado da palavra
'"Parlamentarismo" estão os dois quadros, a impressão que
se tem é de que aquilo é uma sublegenda.
O Sr._Cid Sabóia_de_ Carvalho- Acho que está escrito
"Pãi-üi.mentarismo" e '"Monarquia".
---- OSR. EPITACIO CAFETEIRA- Não. Está escrito "Republicano" e '"Monarquia". Deveria estar escrito, pelo menos,
"República" e ""Monarquia" ou "Republicano" e "'Monár-- -- · ·
quico".
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Exatamente, para guardar harmonia.
O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA- Na Constituição vem
em primeiro lugar a forma, ou seja, '"República" ou '"Monarquia''. Depois vem o Sistema de Governo, ou seja, ''Parlamentarismo" ou "Presidencialismo".
Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, creia que sou
um dos admiradores do saber jurídico de V. Ex•. Discordamos,
ontem, no que tange a conceitos relativos à implantação ou
não da pena de morte, mas devo dizer que concordo com
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V. Ex•. de que, na sttuação atual, é muito difícil implantá-la.
Sempre o acompanhei no exame que V. Ex•, faz da Constituição.
Estou aqui para pedir uma definição através de votos
individuais. Se for o caso, entrarei com medidas junto ao
Tribunal Superior Eleitoral ou ao Supremo, para reclamar
a respeito do que foi feito com essa cédula eleitoral.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -·Senador Epitacio Cafeteira, tenho a impressão de que a matéria vindo ao Senado
nada nos impedirá de consertá-la, principalmente quando o
argumento de esclarecimento é lúcido como o de V. Ex~
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Acredito ainda no
seguinte: não devemos aprovar mDãCédula eleitoral. Até hoje,
todas as cédulas eleitorais foram elaboradas pelo Tribunal
Superior Eleitoral. Aqui mesmo nesta cédula, escreveram
"Tribunal Superior Eleitoral"'. Como a Câmara dos Deputados faz um modelo de cédula e coloca o nome do Tribunal
Superior Eleitoral? Vê-se que há o desejo de criar ~a cédula
que possa facilitar a aprovação do parlamen!_~!ismo.
Mas, como eu dizia a V. EX'; tanto na Constituição como
na Emenda que mudou a data-estabelecida no artigo ~a Constituição em suas Disposições Constitucionais Tta:nsitóiíàS, Inãiitém-se a mesma o-rdem: ua forma e o sistema de governo".
Veja V. Ex•, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho,
o que diz O Estado de S .. Paulo sobre o projeto aprovado:
"Segundo o projeto, só poderão votar os eleitores inscritos até o dia 11 deste mês, cem dias antes do plebiscito.''
O voto não será obrigatório parã ãhalfabetos.
Ora, nobre Senador Cid Sabóia de CarV~I_h_o, parece-me
que não é um plebiscito, é um "elitecito", pois quem não
sabe escrever não precisa votar. Isso, na realidade, nos leva
a crer que esse é um movimento de elite. Devemos ter o
cuidado - e vou mostrar até o final do exame das matérias
hoje publicadas- pois há que haver um mínimo de respeito,
um mínimo de ética pelos adversários.
No jornal O GlObo, na coluna do Swann, lê-se: _
''O publicitário Mauro Salles jogou fora o slogan "Menos
Poder para o presidente; mais poder pra gente", que escolhera
para a campanha parlamentarista.
_
Uma pesquisa que encomendou revelou que o brasileiro
gosta de presidentes com muito poder."
Então, não se está atrás de levar o eleitor a saber o
que vai votar, mas de criar frases de efeito, parã conseguir
o voto, mesmo que o eleitor não saiba no que está_ votando.
E para isso, Sr. Presidente, ninguém fala. Volto à Constituição, citando o seu art. z~ que diz, da fonna clara que foi
estabelecida pelos Srs. Constituintes, o seguinte:
"Art. 2~ São Poderes da União, independentes e harmô~
nicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário". _
Ninguém cui.da de explicar para o povo que, se for aprovado o parlamentarismo, não teremos três Poderes independentes e harmônicos entre si. O Poder Legislativo ficará no
comando e no mando, atropelando o Executiyo, porque se
transformará em Poder Executivo. A figura do Chefe de Estado será mera ficção; apenas não será chamado de rei ou de
rainha, mas será um presidente que preside mas não governa.
O Executivo nasce dentro do Legislativo, quebrando, praticamente, o art. 2~ da Constituição. E mais: também· ningúem
fala, princiP.almente para os Srs. Prefeitos recém~eleitos, que
o art. 25 da Constituição diz de forma clara:
"Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas
ConstituiçõeS e leis que adotarem, observados os princípiOs
desta Constituição".

Quinta-feira 14 51

Ou seja, se transformarmos a nossa Constituição para
parlamentarista, os prefeitos deixam de comandar seus municipios, quem assume o comando é a Câmara de Vereadores;
os Governadores deixam de governar seus Estados, quem
assume o governo-é a Assembléia Legislª_tiva. Não é possível
que esse plebiscito seja para mudar toda a Constituição ou
todos os conceitos, tudo aquilo que norteou o Constituinte
em 1988. Mas a mídia está af, Sr. Presidente. Ouvi, ainda
há pouco, o nobre Senador Pedro Simon.
Uma das notícias nos fala do nosso Líder do Governo,
e faço questão de incluir no meu discurso.
_Diz O Estado de S. Paulo, na Coluna do Estadão:
"Está praticamente resolvida a polémica entre a Frente
Parlamentarista e os publicitários sobre o desenho do Congresso como sím.bolo da campanha do movimento.
Causou emoção o primeirO traço apresentado ontem pelos publicitáriOS: um des-enhO estilizado do Congresso, saindo
dos riscos coloridos de caras-pintadas, como os usados nas
manifestações de rua na campanha do impeachment de Collor.
Só não foi 9-t.:fin~tivamente aprovado porque o Senador
Pedro, ~.imon n~q ~S~!J._va present~. Simon_ é quem _ JJ)ais resiste
a usar o CongresSO Como símbolo do sistema de Gabinete".

Mas se esque'cem de dizer, Sr. Presidente, que, rio Presidencialismo quase imperial, o cara-pinta~a foi para a rua e
o Congresso afastOu e impediu o Presidente da República.
Na Itália, o sistema é de Gabinete e os caras-pintadas
foram reprimidos em sua manifestação. A situação era "idêntica:. Entretanto", fá, o Gabinete representa o Congresso,_ e
o Congresso, nObre Senador José Richa, soltou a polícia na
rua, com os cassetetes de borracha, para repreender os caraspintadas. Não tiveram o mesmo sucessó· dos caras-pintadas
do Brasil.
O Sr. José Richa- V. Ex~ me permite um aparte, Senade:> r
epitácio Cafeteira?
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Oiiço V. Ex•, Senador
José Richa.
O Sr. José Richa- Nos regimes de Gabinete, este exemplo que V. -E~ cita é a exceção e nâo 'a regra geraL Não
quero imaginar que V. Ex~ pense que, nos regimes presiden~
cialistas, isso não aeúnteça, ou seja, a políciâ ir coni casSetete
para as ruas_ Esses atos de represália violenta a manifestações
populares acontecem com mais freqüência no presidenciali$IIlo do que no parlamentarismo. Há exemplos no mundo
inteiro; no BraSil,' então, nem se fala. Tenho 58 anos, _c;los
quais 32 vividoS-'na ditadura. Dos 26 anos da minha vida
em que o País Viveu em democracia~ asSisti ao suicídio de
um presidente, Ge_túlio Vargas; o impedimento de seu Vice,
Çafé -Filho; o impedimento do Carlos Luz~ que era o sucessor
·natural, como Presidente da Câmara. Foi preciso que ·o Presi~
dente do Senado Nereu Ramos, em virtude do impedimento,
por militares, dos outros na linha de sucessão, assumisse para
dar posse a Juscelino Kubitschek. JK foi o único presidente
civil da minha geração que, eleito pelo povo, conseguiu ~rmi
nar o mandato,---assim mesmO enfrentando crises e rebeliões
nillitares, como as de Jacareacanga e Ara garças. Veio a.eleição
de Jãnio Quadros, que renunciou. V. Ex• há de se lembrar,
com a tentativa de impedír que o vice-presidente constituciOnal tomasse posse. Jango tomou ,posse na crista de uma
crise institucion'al, que, num arremedo de parlamentarismo
- foi o instrumento da negociação -, viabilizou a posse. Em
seguida, com a derrubada do Jango, o País de novo mergulha
numa ditadura que durou 21 anos. Surge, então, a Nova Repú~,
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blica. Escolhido_Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral, com

o aval da população, aconteceu o que pode ocorrer a qualquer
pessoa mortal: o presidente morreu antes de tomar posse.
Assume o vice, após o que há eleição direta. O que sucedeu
depois todos se lembram, pois ainda está muito quente o
episódio do impeacbment do Presidente Collor. V. Ex• crê
ainda, como membro da minha geração, que algum outro
país que não tivesse ó' potencial do Brasil agüentaria essa
bagunça? Não. Tenha paciência, nobre Senador Epitácio Cafeteira. Somos colegas de Parlamento há mais de trinta anos,
quase que nos formamos na ditadura. Nasci numa ditadura,
formei-me politicamente numa- outra ditadura e não quero
que este País continue pagando o alto preço que tem pago
para continuar tio presidencialismo. Dizem muitos presidencialistas que o Brasil não tem_ experiência parlamentarista;
o que o Brasil não tem é experiência presidencialista, porque
há muitos anos este País vive uma crise atrás da outra, e
não me diga V. Ex~ que essas crises políticas, e algumas delas
institucionais, não têm exercido uma forte influência na questão económica e ne$ses dese:quilíbrios sociáis--que-aí-estãn.
Nobre Senador .Epitácio Cafeteira, não queto acreditar que
V. Ex• não comungue- das mesmas preocupações que eu e
tantos outros da nossa geração, temos no sentido de vermos
o Brasil resolver de vez esses impasses.- A crise do Brasil,
País de extraordinário potencial, é eminentemente política.
Assim, não adianta buscar remédios económicos para a mesma. Não adiantam os pacotaços, embora, nesses últimos anos,
tenhamos tido meia dúzia deles: o Plano Cruzado, o Plano
Verão, o Plano primavera , o plano arroz com feijão, o Plano
Collor I, o Plano COllor II, planos ortodoxos. heterodoxos,
ortoheterodoxos, heterortodoxos. Nada disso adiantou, pelo
contrário, agravou ainda mais a situação do Brasil. Por quê?
Porque querem buscár remédios econõmlCõS=poaraUinã-doença
que é política. Devemos ter a coragem de enfrentar o real
problema do Brasil, que é político, ãtravés de uma reforma
política. Esse plebiscito foi prometido quando do golpe militar
de 1889, mas até hoje não tínhamos resgatado esse compromisso com o povo brasileiro. EstamOs a trêSffieses do plebiscito e, até agora, -muitos presidencialistas, alguns de boa-fé,
outros por interesses políticos, estão inipedindo a regulamentação do mesmo. Do que eles têm medo? Do povo? Falam
tanto que o parlamentarismo exclui -o povo das decisões e
agora impedem a regulamentação do plebiscito. Por quê? Por
medo do povo? Vamos deixar o povo vOtar no plebiscito
e livremente escolher se quer monarquia ou-república, presidencialismo ou parlamentarismo. Muito obrigado e desculpe-me pelo longo aparte.
O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Incorporo o aparte
de V. E~ ao meu discurso, porque faz um_contraste com
aquilo que estou defendendo. Não _sou contra o pro_nunciamento do povo, quero é que, antes, o povo saiba que, a
partir do parlamentarismo, quem vai mandar no município
é a câmara municipal; quem vai governar o Estado é a assem_bléia legislativa.
O Sr. José Richa - V, Ex~ tem todo o direito de ser
presidencialista. O que V. Ex~ não tem é o direito de querer
imputar a nós, parlamentaristas, aquilo que não estamos defendendo. O nOsso modelo não cogita de implantar o parlamentarismo no município.
O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Mas, dessa maneira,
haverá de mudar também a ConstituiÇãO eriCse-u-att. 25, qüé
diz clara~nte:

"Os Estados organizam-se e regem-se pelas ConstituiÇões e leis que adotarem, observados os princípiOs
desta Constituição''
Os princípios qUe são parlamentaristas têm que ser levados para os Estados e Municípios. Não há como esconder
isso.
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Epltácio Cafeteira, permite-me V. Ex§ um aparte?
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Ouço V. Ex• com
prazer.
O Sr. Chagas Rodrigues - Não é assim tão rígido o
texto constitucional. V. Ex• leu o _artigo. Em nenhum Estado
da Federação existe Senado. Basta isso. Não existe toda essa
rigidez.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - A própria Constituição estabelece que nos Estados o que existe é Assembléia
Legislativa.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite-me

·v.

Ex~

um aparte?

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Ouço V. Ex•, nobre
Senador Cid Sabóiade Carvalho.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - O que estou notando,
no debate travado entre nós, aqui no Senado, é que está
havendo, na verdade, aquilo para o que chamou a atenção
o Senador Chagas Rodrigues. Na verdade, o parlamentarismo
no setor federal levará os E.stados a que se adaptem a ele.
Isso é verdade. Não quer dizer que as assembléias legislativas
vão substituir os governadores, e as câmaras municipais, os
prefeitos, mas que haverá um funcionainento adapta~()_ao
parlamentarismo, que é urna solução do Estado Federal 1 _não
é solução dos Estados feder~çlos.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Então, vamos mudar
também o art. 25, para os Estados não serem obrigados a
fazer essas constituições.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - O art. 25 está tendo
uma leitura muito rigorosa por V. EX~". Não é que ele diga
bem isso que V. Ex~ está entendendo. O que ele está dizendo
é que se adaptarão. Essa adaptação ocorrerá dentro dos limites, digamos assim, da autonomia dos municípios e da autonomia dos Estados com relação_ ao Estado Federal.
O Sr. José Richa - Se V. Ex~ me permite, Senador
Epitácio Cafeteira. quero aduzir ao aparte brilhante, como
sempre, do Senador Cid Sabóia de Carvalho, que ao plebiscito
vai suceder uma revisão constitucíonãl. E nessa revisão constitucional é hora até - e sou a favor disso - de revei- e~_e dispositivo que V. Ex~ citou, o art. 25. Fui voto vencido no grupo
parlamentarista, porque advogava a idéia de que devíamos
restringir a implantação do parlamentarismo, a partir de 1995,
ao Objeto do plebiscito, e cada Estado deveria ter, na minha
opinião, a 1iberdade de poder se organizar do jeito que o
seu povo quisesse.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Aí eu concordo.
O Sr. José Ricba - Até acho, Senador Cafeteira, que
um pafs continental como o Brasil, com tamarihas diferenciações regionais, não pode continuar com esse espírito centralizador que prevalece na nossa cultura política. Toda a nossa
cultura está arraigada, depois de muitos anos, nesse maldito
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centralismo. O modelo que se adota aqui em Brasília, _tanto
Então, temos partidos como instrumentos cartoiiais, sem
na política, como no programa administrativo, no Orçamento,
nenhuma filosofia e, por isso, o eleitor brasileiro vota no
todas as peças produzidas neste País guardam uma caractehomem e não no partido. Posso dizer a V. Ex~ ...
rística draconiana, perversa, e, a meu ver, burra, porque adoO Sr. José Richa - Mas não está na hora de mudar
taro o mecanismo centralizador. Por isso é que tudo neste
isso'?
Brasil funciona como o presidencialismo, de forma autoritária,
O SR- EPITACIO CAFETEIRA-, .. que fundei o PDC
unitária, centralizadora. Imagino que o parlamentarismo seria
no Maranhão e o povo me elegeu Senador. Eleger-me-ia em
a oportunidade que nós teríamos de romper esse círculo vicioqualquer legenda. Era disposição do povo me eleger. Tudo
so e dar a cada Estado e município a liberdade de se organi:tem que ficar claro.
zarem do jeito que a população local quiser. Fui voto vencido,
porque advoguei essa tese, deixando aos Estados e municípios
O Sr- José Richa- Perfeitamente.
essa liberdade. Mas os meus companheiros de parlamentaR
O
SR. EPITACIO CAFETEÍR.A -A minha reclamação,
rismo entenderam o contrário na última assembléia geral,
podem subsistir os partidos, não pode mais haver cOligação,
quando batemos o martelo em cima do nosso modelo. Entre
pois não será possível que ao morrer um deputado assuma
nós, parlamentaristas, o modelo está pronto e acabado; só
a sua vaga com outra posição. O partido tem que ser forte
a sociedade, durante a campanha eleitoral que v~mos travar
e ter credibilidade. Não temos partidos oom credibilidade.
a partir de agora até o dia 21 de abril, poderá mudar esse
programa. Estou mencionando esta questâo apenas para ilusO Sr. José Richa - E no presidencialismo nunca teremos
trar a forma democrática como chegamos à nossa conclusão,
partidos fortes e bem organizados.
porque fui voto vencido. Mas, no nosso modelo, está previsto
O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA -A minha reclamação,
que o parlamentarismo será estendido aos Estados a partir
nobre Senador José Rlcha, não foi propriamente contra o
de 199.9, para que haja um período de adaptação, de implanparlamentarismo, foi pela forma como se está caminhando
tação no plano nacional. E, assim mesmo, ao ser estendido
para o plebiscito. Não há uma cartilha, não há nada que
o parlamentarismo, a partir de 1999, aos Estados, será respeiR esclareça o eleitor.
--- ---tada a vontade do povo de cada Estado, que vai organizar
0 Sr. José Richa- É porque não há regulamentação.
o seu modelo. em nível estadual, do jeito que achar melhor,
não obrigatoriamente seguindo o modelo federal. Quanto aos
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Mas, nobre Senador,
municípios, absolutamente ninguém cogita disso.
até ao analfabeto se disse: ··- Você não precisa votar!" E
eu digo: "Não é mais plebiscito, é 'elitecito''t Foi resolvido
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, vou
ontem na Câmara: o analfabeto não precisa votar no pleencerrar e quero ·agradecer a V.Ex§ a atenção de deixar
biscito.
que tivéssemos oportunidade de debater esse assunto. Mas,
gostaria, antes de encerrar, de dizer ao -nobre Senador José
O Sr. José Richa -Não é obrigado a votar, porque
Richa que estivemos juntos no velho MDB, que sofremos
os demais o são.
juntos no período da revolução. Também eram eleições indireR
O SR- EPITACIO CAFETEIRA -Também se votar,
tas. No velho MDB lutávamos contra uma eleição que sabíanão saberá o que está votando.
mos que iríamos perder. Mas havia uma definiÇão-: a AB.ENA
tinha a sua filosofia eapoiava o sistema; o MDB tinha também
O que mais me entristeceu é que, se na Itália o parlamena sua filosofia, não tarifo uma filosofia, mas Um objetivo cotarismo foi exceção, mandando a polícia bater nos caras-pinmum, que era o de derrubar a ditadura, dizer que o povo
tadas, no Brasil, o presidencialismo também é exceção, porque
é quem tinha o direitO-de escolher. Foi essa a bandeira que
votou O primeiz:o impedimento.
carregamos juntos. Posteriormente, fizemos a campanha das
Os presidericialist8s não merecem o tratamento que lhes
Diretas Já, que não obteve sucesso. Mas dizíamos ao povo:
for dado hoje pelo O Globo em noticiário a respeito do qlie
"-Você é quem tem o direito de escolher quem vai governar.
pretendem os parlamentaristas. Dizia eu: os caras-pintadas
Só as eleições diretas legitimam o seu direito": Fizemos partiaqui foram respeitados, e os presidencialistas votaram o impedos políticos. Se V. Ex~ trouxer os programas partidários,
dimento.
_
_
se for procurar as diferenças entre eles, não en~o.ntrará nenhuO jomafO GlObo, na coluna Panorama Político, da ilustre
ma. Os programas são ídênticos. Os_ parti9os e~istem como
jornalista Tereza Cruvinel, dá a se-guinte notíCia, contra a
instrumentos cartoriaís para registro -de candidatos, e o eleitor qual me rebelo:
sabe disso. Tanto isso é verdade que as coligações são as
"PC Farias continuará na vida pública por niais
mais esdrúxulas. As coligações são votadas pelo povo, nobre
um tempo, mesmo que à revelia-. Uma das primeiras
Senador.
peças publicitárias da campanha parlamentarista traz
uma foto dele, acima da inscrição: "Tem gente que
O Sr- José Rlcha- O povo sabe que os partidos",
não quer nem saber de parlamentarismo".
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA -Deixe-me concluir,
Ouvi V. Ex~ com muita alegria. Vemos nao só as coligações,
Fazem de PC Farias um símbolo;--um norte do presidenmas até, dentro do mesmo partido, pessoas cujos pensamentos cialismo, e eu digo a V. Ex•: não aceito isso. Não entendo
conflitam.
como pode o parlamentarismo tentar imporRse neste País leTivé oportunidade de ver, da mesma forma que V. Ex\
vantando-se contra os presidencialistas - é uma infâmia -,
dentro do mesmo MDB, depois PMDB, a Deputada Cristina igualando-os a PC Farias. Contra isso me rébelo. Por isso,
Tavares e o nobre Deputado Nilson Gibson convivendo. São
usei a tribuna na tarde de hoje. Muito obrigado.
pessoas que pensam totalmente diferente. P~~savam diferenO SR- PRESIDENTE - (Rachid Saldanha Derzi) - A
te; Cristina já morreU. Mas estavam no mesmo Partido. E
Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje·
quando um morre. e o outro assume, a posição é diferente.
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às 18h e 30mín,-âe5llnada à apreciação do Requerimento n<?
2, de 1993. Nessa sessão será apreciada em regime de urgência
o Projetó de Lei da Câmara no 149/92, de interesse dos municípios, que exige quorum de maioria absoluta: Ou s~ja, metade
mais 1 para a sua aprovaÇão.
Concedo a palavra ao nobre. S_e.n_ador Cid Sabóia de Carvalho.

À matéria, Sr. Presidente, foi à Câmara dos Deputados.
E o Deputado José Thomaz Nono, de princípio, pediu arejeição do substitutivo do Senado_- fQi- uma bqa_ téc~ica _---:: e
aproveitou o trabalho da Câmara. Mas, a seguir, destacou
os pontos primordiais do substitutivo do Senado; a totalidade
da ideologia do Senado foi aproveitada pela Câmara e assim
o substitutivo do Senado se reintegrou à redação final, que
fora produzida pela Câmara dos-Deputados. O resultado dessa
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB::.... CE. Pronunoperação foi magnífico nessa operação obtida pelo Deputado
cia o seguinte discurso. Sem revisão do_oradóf.) --sr. -PresiJosé Thomaz Nono.
dente, Srs. Senadores, já usei a tribuna ont~r;n"quando abordei
Ontem, a Câmara, finalmente, aprovou. AproVOU: Oqu-ê?
a pena de morte. Nem pretendia voltar à tribuna hoje senão
Rejeitou, de princípio, o todo do substitutivO do Senado para
nos apartes que honradamente dei ao companheiro Epitácio
aproveitar, depois, em grande parte- e, ideologicamente,
Cafeteira. Mas, senti-me_ ferido, hoje, com o noticiário dã
na totalidade o substitutivo do Senado. O_ result_ad_o é
imprensa, notadamente do jornal O Globo,_ do Rio de Janeiro.
que a Advocacia-Geral da União_- prestem bem atenção,
Sr. Presidentet não sei por qUé aS pessoas se equivocam
Sr. Presidente, Srs. Senadores- foi aprovada tal qual concetanto com as atiVídade_s do Senado Federal, principalmente
bida no Senado Federal, para alegria das duas Casas, para
tendo em vista a publicidade de que se reveste o trabalho _ alegria do mundo jurídico, para gáudio da União, para gáudio
desta Casa? Tudo às claras, tudo muito aberto, as Corni$sões
e triunfo da Ordem dos Advogados do Brasil e,_ principalcom reuniões públicaS, os relatórios feitos quer nas Comissões,
mente, para beneficio da própria Presidência da República,
quer em plenário, com o máximo de visibilidade para opinião
hoje dignamente exercida pelo Dr. Itamar Franco.
·_
_
.
pública brasileira.
O que houve, Sr. __Preside_nte, é que alguns Deputados
Ontem, Sr. Presidente, a Câmara dos Deputados, fiii.alpretendiani suprimir carreiras comO a Oe Assistentes Jurídicos
mente, aprovou o projeto que institui a Advocacia-Geral da
e não era possível organizar a Advocacia Geral da União
União. Esse projeto foi- aprovado de um modo muito· hábil,
deixando essa categoria e ã de Procuradores Autárquicos de
graças ao trabalho do Relator, Deputado José Thomaz Nono,
fora. Esses destaques foram prejudicados, porque pela técnica
que foi de uma grande eficiê!J.ç_ia, fazendo com que a Câmara
utilizada inteligentemente pelo Deputado José Thomaz Nono,
dos Deputados adotasse um trabalho regimentalmente perquando a Câmara deliberou aproveitar grande parte do substifeito para atingir o magnífico resultado obtido.
tutivo do_Senado, o fez incluindo e~s_as_c_at~gorias, e não podia,
Como V._ Ex~ e os Se_nadores sabcl].l,.o Senado... Federal
minutos depois, deliberar, exclu~nd<?-}~I.S.
fez um substitutivo àquilo que a Câmara concluiu nO projetO-Assim, destaques do PT e do L-íder doPSDE} foram prejude lei, instituindo a Advocacia-Gdal da Urüão. Na Câ_Qlara
dica4os porque o Deputado José Serr_a" que_ é um m·a_gp na
dos Deputados, a_ Advocacia-Geral da Uoii_Q_,_milagrosameneconomia brasileira, não parecia muito bem centralizado nesta
te, foi organizada sem a p~esença do ser humano: teríamos
questão jurídica, entendendo que era um trem óa alegriã manadvogados da União- que não existem, existlriaín. Não havia
ter na Ad-vocacia da_União_,)__çom as mesmas verves, nas_ meso aproveitamento dos Procuradores Autárquicos, dos Assismas condições, os Assistentes Jurídicos _que se encontiam
tentes Jurídicos, e, se.não me falha a memória, dqs Procurapalhados nos mais. diversos ói-gãos, sem nenhuma- orientação
dores da Fazenda Nacional. Quero que V. Ex~ preste bem
técnica.
.
_
. __
atenção a isso. No substitutivo, do Senado-Federal, nós o
O projeto, tal como ficou no final e tal como saiu desta
fizemos atentos ao Governo, atentos ao erjtãó ad~ogado da
Casa, não acresce despesa, não aumenta coisa nenhuma, não
União, Dr. Célio Silva, atentos a todos os setores jurídicos
há trem da alegria, nui}Ca houve e esfa Casa jamàis projetou
do País, inclusive à Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse
trem da alegria nesse episódio. Se projetou noutros. graças
sub_s_ti_t_utivo produzido pelo Senado Federal, criamos a -Carreí- · a Deus eu desconheço - e desconheço realmente _----:-_mªs
ra do Advogado da União a sei" pree_nCfilc!a_ ~or concurso
isso ganhou as notícias dos jornais: "Trem da alegria", sem
que ninguém entendesse.
-__ - _
ou pelo aproveitamento dos Membros do Ministério fúblico
Federal, dos Procurac;lores da República que, na forma constiDe repente, o que o Senado deliberou é aprovado edízem
tucional, optassem pela Advocacia-Gei"al da_União. Fizemos
que, agora, n3.o existe mais o trem da alegria. Pois se existia,
uma carreira independente de Procuradores da ~azenda Naagora é que está existindo mesmo!
cional. Fizemos uma carreira independente dos Produradores
Se trem da alegria nós fizemos aqui, iss_o seria corrobo_autárquicos ligados às suas autarquias, mas com a orientação
rado, ontem, pela Câmara dos Deputados e só não o foi
técnica do Advogado da União. Criamos a carreira dos Assisporque, na verdade, nunca houve isso, nuncaho_uve essa m~~f~
tentes Jurídicos, sem que, em nenhuma hipótese, - isso é
do Senado Federal.
importante, Sr. Presidente,- houvesse a ascensão de uma
Mas por que, Sr. Presidente, só se engana contra a honra
carreira a outra ou o aproveitamentO de integrantes de uma
deste Colegiada? Quando _se engana é contra a honra individual de um cidadão ou cOntra a-h;iilra coletiva do Colegiada.
carreira, hoje,
noutra carreira amanhã.
Como é que vão acre_ditar que um Senador do meu quilaMesmo assim, com o máximo de lisura desta Casa, houve
te, da minha responsabilidade vá produzir trem da alegria?
a divulgação, na imprensa, de que o Senado Federal produzira
um "trem da alegria" para a Advocacia-Geral da União. Essa
Jamais faria isso; -muito pelo contrário, tenho lutado aqui,
notícia correu por· af afora. Houve editoriais_. Inclusive__, me
ao lado de outros Senadores, para sempre chegarmos ao máxiespantava por que os jornalistas não vinham ler o substitutivo
mo de seried.;tçle ~m toda e qualquer matéria atin~nte a servido Senado Federal, ou, se lendo, por que não entendiam
dor público.
o substitutivo do Senado Federal que fora feito com o niáxim9
Nós a_provamos na Comi~~ão de Constittlição_~ Ju~tiça e
de dignidade, prolatado por mün naquela tribuna?
Cidadania um parecer que é uma verdadeira jóia j~rídica,

es-

o

_
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_
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de autoria do Senador José Paulo Bisai, que nos norteou,
inclusive quando fizemos esse substitutivo do Senado Federal.
Assim, não há trem da alegria: nem há agora, nem houve
antes. Mas, se houve antes, agora é que há mesmo.
A imprensa noticiou e, inclusive, esse -notável jornalista,
Alexandre Garcia, esteve no" vídeo e explicou que agora tinha
acabado o trem da alegria, porque a Cârilara havia retirado
o que o Senado fizera.
Ledo engano! Porque, n--a verdade, a Câmara apenas impediu que os Deputados, que queriam supriinir carreiras, pudessem fazê-lo no momento_ final, porque destacaram dispositivos do Senado para rejeição, e o Colegiada aprovou a
inclusão, graças à proposta muito inteligente do Deputado
José Thomas Nono. E o resultado é , sem dúvida, a integralidade do projeto da Câmara dos Deputados, tendo se inserido
nesse projeto o que decidiu o Senado Federal sobre Advogado
da União, carreira que deverá ser preenchida por concurso,
ou pelo aproveitamento _de Procuradores da República, a carreira de Procurador da Fazenda Nacional, Procuradores autárquicos, assistentes jurídicos, sein nenhum beD.efíciO extraordinário serri nenhuma ascensão, sem nenhuma transformação
de carg~. sem nada! Porque nesta Casa trabalh~m, mourej~m
e labutam Senadores cuidadosos que não se dão a essa prática
de trem da alegria!
__ _
I Se ·algum dia aqui aparecer a~gum trem da alegria _q_t!~I?
vota primeiro contra sou eu, depois os Senadores Iram Sarat~a, José Paulo Bisol, Amir Lando, Epitácio Cafeteira etc.
Nunca fomos favoráveisl Todos nós iremos votar contra trens
da alegria. Aqui ele não passará. Aqui passa a alegria do
País ao nos ver procedendo com muita correção, e o tre~,
que aqui é o democrático, carregando as decisões que a Constituição autoriza.
O Sr. Aureo Mello -Permite V. E~ um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•
O Sr. Aureo Mello- V. Ex• está, por assim dizer, lavando
a honra do Senado no momento em que se expressa da maneira
como o fez, porque, realmerite, o que há em torno dessa
questão, há muito tempo, é uma tentativa de bloqueio con~~a
determinados segmentos da carreira de Advoga~os da Umao
e até de membros do Ministério Público. A carreira de Procuradores, por exemplo, tem sido sempre bloqueada ~ chegou
a um ponto em que se tornou, no plano dos vencimentos,
inferior até a de cobrador de ónibus. E, no momento em
que V. Ex• foi Relator do processo _regulador da carreira de
Advogado da União e do serviço público da União, V. Ex•
repôs com muita justiça- aquilo de que eram mere:edores os
bacharéis e advogados, quer no plano do contenciOso, quer
no setor propriainente administrat~vo. Realmente, se hou~~
essa alquimia lá na Câmara dos Deputados, retorcendo-se
para outra denominaçãrr jurídica, exatamente a mesma essência c a mesma matéria que já havia sido aprovada aqui no
Senado, nada mais foi feito" do que um___~_!_~ de justiça. _J?-ssa
história de "trem da alegria" é mais ou menos uma mamfes-_
tação de recalque que é estimulada por certos s~tores da.~rea
jurídica qu~ não querem um plano igualitário ou proporcto.nal
nos diversos segmentos, quer de procuradores da República,
quer de advogados autárquicos, quer ?e pr_ocu-radores da Fazenda NacionaL V. Ex~ está, por assim d1zer, fazendo uma
lavagem de honra do Senado F~deral e do_ próprio Leg~s~ativo
brasileiro, com relação a essa lei que regulamentou a atlvtdade
do advogado da União._
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrigado
a V.

Ex~

Ontem, Senador Rachid Saldanha Derzi, que preside a
sessão, V. E~ ouviu quando eu dizia, rebatendo o Senadox:
Epitacio Cafeteira, que pr6cisamós da- befeõs-Óriª' ~úbli~,
precisamos da Adv?~acia Geral da :t.JniãÇ:, precisamos do Mi~
nistério Público Federal perfeit~mente Qrganizado, do Minis~
tério Públi"co dos Estados perfeitamente o~ganiza4o, do Mi~is-_
tério P\Íblico do Distrito Federãl e dos territórios, tudo perfei~
tamente organizado, porque com isso mostraremos que a legislação está muito acima do que parece, a legislação é bem
melhor. Agora, numa União que não tem corno se manifestar,
que perde suas questões amiudadamente por falta de uma
assistência, por falta de uma organização, o Ministério Público
desaparelhado, desestimulado, esmagado nos Estados, é claro
que a lei resulta mal aplicada e muitas vezes confundimos
- a má ·aplicação da lei com !3- má qualidade da lei. MaS: agora,
cOm a Advocacia-Geral da União, com o Ministério Público
Federal, que vamos aprovar-agora, com o~ Ministério Público
nos Estados~ que também vamos aprovar, com as Assembléias
dos Estados votando as respectivas Leis Orgâní~s -do _tvfinistério Público, com o Distrito_ Federal e seu MiniSterl() Público
já votado aqui, com QS TerritóriOS Federais e o MiniStério
Público, tudo já votado aqui, temos certeza, Sr. Presidente,
de que há fundadas razões para termos esperanças de que
a legislação nacional mereça uma melhor análise e uma melhor
conside.ração.
__
_
- Agradeço a V. Ex~ a paciência de me haver escutado,
mas era necessário fazer esse reparo pela honra do Senado
e pela honra individual dos seus integrantes.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Lem·
bro aos nobres Srs. Senadores que o Senado está convocado
para uma sessão extraordinária, às 18h30min, quando votare~
mos matéria de alta importância de interesse dos municípios
brasileiros.
Solicito aos Srs. Senadores que estão em seus gabinetes
que às 18h30min dirijam'se ao plenário desta Casa para votarmos essas matérias de alto interesse e que exigem quorum
qualificado acima de 50%~
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney .Maranhão~
para uma breve comunicação.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Para uma breve
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs-.
Senadores, Que-ro ler para o -Senado e, ao ~esmo_ tempo,
pedir a transcriÇão de um memoríal que vou entregar esta
semana, em audiência, ao Senhor Presidente da República,
concernente à ~ntrada_ dos dois países _para _o GATT: unf
que é a maior -pOpulação da Terra e, ao mesmo tempo, o
maior coDsumídor também de matérias-primas c de gêneros.
O segundo é a República da China, Formosa. País que
é o sétimo rio iank.ing internacional, pois representa noventa
e qUatro bilhões de dólares de reserva cambial e é o sétimo
país de maior e;rcportação do mundo._ Isso significa, Sr. Presi~
dente, que
o Senado da República,_por ~nanimidade, deu
o seu apoio para que o Senhor Presidente da República dê
respaldo a esses dois países - a República Popular da Chi~
na
e a República da China -Formosa - entrarem para
o GATT.
Vou ler o memorial para o Plenário do Senado e depois
pedirei a sua transcrição:
o
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~·Nos últimos anos, assistimos à notável transformação
do panorama internacioil3.l, à grande dicotomia responsável
pela divisão do mundo em_ áreas de confrontação ideolQgica.
Não mais existe a nova ordem que ora se esboça e que espera~
mos seja a cooperação- entre os povos.-PresenciarriOS-a afirmação sem precedentes das tendências da universalização dos fenómenos políticos, culturais e
económicos, e, por conseguinte, o fortalecirnento_das organi-
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isto srgnificando o entra"iaçamento eco~nómico. socí31 e fin~n
ceiro com os dois grandes países da Asia, Formosa e Chma
Popular.
~ra o que _ti~ha_a d~er, Sr. __Presidente. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -'- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro para uma
rápida comunicação.
zações supranacionaiS-.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para uma
Nessas condições, sugerimos que o Go:Ve-rnó bià.sil~iró:
breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi1 -consoante com a·s diretrizes, solidamente assentadas
dente, Srs. Senadores, durante os anos de 1991 e 1992, ocupei
nos ideais de convivéncia iriternacioilal harmónica e construdiversas ve:zes a tribuna do S~nado para criticã.f ã Orientação
tiva, que norteiam nossa política externa;
do Ministério das Relações Exteriores,_ quando se referia às
2 - coerente com_a orientação da_ política:- ecOnóriJ.ica
promoçõe-s para embaixadores. Os embaixadores eram esconacional, que objetiva a eliminação de barreiras ao inte_rcâm- _ lhidos entre os funcioná_rios que estavam sediados em Brasnia,
--bio de mercadorias, capitais e serVíçOS;
alguns. até contrariando o quadro de acesso respectivo.
3 -conseqüente com sua atitUde tradicional construtiva
Quero, neste momento- eu que tanto me referi àquele
em prol da realização dos objetiVos do GATI', de maio~ desenperíodo em que o ideal era que perto do coração e, portanto,
volvimento' do comércio internacional, fixação e refinamento
perto da promoção - , ressal~ar que, depois de dois anos
de suas regras e procedimentos;
de desilusão e de críticas o atual titular do Ministério das
4 - com o objetiVo -de fortalecer _aquela organização,
Relações Exteriores, nosso eminente colega Fernando Henriapóie medidas e decisões que visem a propo~~ionar -a ad_esão
que Cardoso, quebrou essa praxe injustificável e, dentre os
de novos países e territórios ao _Acordo Geral, tornando-o cinco promovidos a Ministro de Primeira Classe, incluiu dois
mais abrangente e eficaz.
_
Ministros de Segunda ClaSse que estavam nos primeiros lugà'Recomendamos a especial atenção de Vossa Excelência
res do Quadro de Acesso e, portanto, prestigiou aqueles que,
à questão da readmissão da República Popular da China,
V. ExR bem conhece, lá no exterior trabalham pelo País, prespaís que abriga população de cerca de 1,1 bilhão de habitantes; tando serviços constantes, longe da família, longe dos parenque produziu e comercializou safra agricola, em 1991, superior
tes, e, muitas vezes, em lugares inóspitos. Pela primeíni vez
a 400 milhões de toneladas de grãos, e que, nos últimos anos,
nesses últimos dois anos e pouco, dois representantes dessa
introduziu importantes reformas em sua economia, com ·o
legião de diplomatas ascenderam ao título de Embaixador.
objetivo de efetiva -integraçãO à econoxriiã -inteiilãc1ória~._ bem
Quero deixar aqui registrada minha satisfação pOr esse
como a admissão, como Território Alfandegário Autónomo,
fato ao verificar que as minhas esperanças não foram inúteis,
de Taiwan, uriia das economias mais--dinâmiCas- do globo,
pois se concretiZaram com a boa norma adotada pelo atual
com volume de comércio exterior superiói"" à US$ 120 bilhões, Ministro Fernando Henrique Cardoso.
em 1991, e reserVas internacionais de mais deUS$ 84 bilhões
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, agradecendo
- no menor prazo--possível, como partes contratantes do
a gentileza de V. Ex~
GATT.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - ConSr. Presidente, o Brasil não pode deixar de prestar seu
ce?o
a palavra ao n?bre Senador Nelson ~ede~~n.
apoio à causa da entrada para o GAIT do maior-mercado
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuocia o
potencial do planeta, a China, bem como da 10§ maior P()tên~
cia comercial do mundo, Taiwan.
~
- ----- -- - seguinte discurso.)- Sr. Presídente, Sr•s e Srs. Senadores,
Seguem-se as assinaturas dos 81 Srs. Senadores que deram teQho em mãos estudo preliminar de viabilidade da proposta
apoio a esta proposição, a este memorial que eu vOu entregar do eixo rodoviário São__ Paulo-Buenos Aires, em regime de
ao Senhor Presidente da República, esta semana. Isto signi- concessão, elaborado pela empresa "'Louis Berger Intemafica, Sr. Presidente, que o Brasil ir_á _ter _uma grande impor- tional, Incorporation", de Washington, para o Banco Interatância nos investimentos de capital estrangeiro, principalmen- mericano de Desenvolvimento, no mês de outubro do corrente
te, no Nordeste, onde, em minha região, em Pernambuco, ano.
na Paraíba, no Ceará, está havendo um investímento de quase
Este irnportante_documento examina as 14 rotas possíveis
150 milhões de dólares. Estamos inaugurando agora uma fábri- para essa rodovia que será, sem dúvida, a verdadeira coluna
ca de bicicletas, e dentro de_ste parâmetro, nós estamos tam- vertebral do processo de integração do Cone Sul da América
bém conseguindo, junto à Formosa, 70 milhÇies de dólares Latina, e aponta uma delas CQnlO a mais indicada para a
de empréstimo para que o Prefeito Jarbas Vasconcelos seja exploração, pela iniciativa privada, em regime de concessão.
o primeiro governante de Uma cidade a ter uma ciclovia, como Este poderá ser o caminho mais fácil para a obtenção dos
tem Pequim, Xangai, cidades planas, para beneficiar as popu- recursos necessários à obra- estimados inicialmente em US$
lações de baixa _renda, que usam o transporte coletivo. Isto 1,2 bilhão - uma vez que os países a serem beneficiados
só irá beneficiar a população que utílilizará sua~ bicicletas pela estrada encontram-se hoje fortemente endividados, sem
nesta ciclovia. E talvez seja a primeira, no Brasil, dando o possibilidade_ de obter de_pronto financiamento de tal magniexemplo para outras cidades planas, para que seus prefeitos tude._
Pelo regime de concessão, consórcios de empresas privatambém acompanhem o exemplo do Prefeito Jarbas Vascondas fazem os íilvestimentos- necesSárioS _à melhoria ou ampliacelos.
Esse apoiamento, Sr. Presidente, do Senado da República ção de trechos da rodovia e recebem, em contrapartida, o
irá beneficiar grandemente o Brasil e o Nordeste, com os direito de exploração dos postos de pedágio por prazos que
investimentos, não só da China Popular, mas de Formosa, pode'":! ir de 20 a 30 anós, recuperando o que investiram
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e tendo lucro também. Nos exemplos de obras construídas
por este sistema, mencionados no estudo preliminar, desta~
cam-se estradas nos chamados tigres asiáticOS, como Tailândia,
Malásia e Hong Kong. O único país do mundo que contratou
a construção de um trecho tão extenso quanto o de São PauloBuenos Aires, em troca de cobrança de pedágio; foi o México.
Por entender que a construção desta estrada é não só
necessária, mas também urgente, penso que, aqui no Senado,
teremos que nos debruçar sobre todas as _pos_sibilidades de
financiamento da obra, especialmente esta, do regime de concessão, uma vez que o Estado brasileiro não tem recursos
para tocar obra de tal envergadura.
Por isso, resolvi hoje trazer estas informações ao conheci~
menta dos componentes desta Casa.
Sr. Presidente, SJ"I's Senadoras, Srs. Senadores:
Em 1990, Brasil, Uruguai, Afge-ri.üna e P3.raguaf concor~
daram em trabalhar para a formação de um mercado comum
que cimentasse a união de suas economía:s, já então basta_rite
integradas. O prazo estabelecido para a entrada em funciona~
mente do Mercosul --com a livre movimeiltação de bens
e serviços entre os países membros .:...__foi o· ano de" 1995.
Estima~se que no ano 2000 o Mercosul reunirá em suas fron~
te iras mais de 225 milhões de pessoas, que corresponderão
a 45 por cento da população da América- Latina, sem falar
no aspecto económico, de vez que Brasil e Argentina possuem
dois dos maiores PIB do Continente.
Embora estejamos tão próximos da data de entrada em
vigor do Mercosul, a verdade é que não temos rodovias que
possam suportar o crescimento da circulação de veículos entre
os quatro países, especialmente no trecho que vai de -São
Paulo a Buenos Aires.
Tendo em Vista eSte obstáculO", O Banco Interamericano
de Desenvolvimento encomendou o estudo já referido. Assim,
foram examinadas 14 possíveiS rotas do eixo São Paulo~ Buenos
Aires, com uma extensão que varia de 2099 a 2.556 quilôme~
tros. A alternativa mais curta, porém, prevê a construção
de uma ponte - com cerca de 50 quilómetros - sobre o
Rio da Prata, unindo Buenos Aires a Colónia do Sacramento,
no Uruguai, que reduziria em 280 quilómetros a distância
entre as capitais argentina e uruguaia.Utilizando critérios técnicos, os autores da proposta opta~
ram pelo traçado que, além de unir as principais cidades da
rota, apresenta maior volume de tráfego no momento e tem
potencial maior de tráfego na medida em que se dá a integra~
ção. Este traçado tem 2207 quilômetros, e, saindo da capital
paulista, passa por Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e
Montevidéu até chegar à capital da Argentina.
O surgimento ·de uma nova estrada, a melhoria de uma
antiga ou a ampliac.ião do número de pistas acaba _gerando
maior movimento. E isso que ineVitavelMente vai ocorrer-no
eixo São Paulo-Buenos Aires. O estudo deste provável cresci~
menta é muito importante, quando se avalia a possibilidade
de recorrer ao regime de concessão, porque vai determinar
a renda futura nos pedágios. O estudo -do B"ID considera
que o crescimento do tráfego na estrada proposta será de
6 por cento entre 1995 e 1997; de 8 por cento entre 1997
e 2005; e de 10 por cento entre 2005 e 2015.
Uma série de projeções indica que a exploração do trajeto
trará lucros ponderáveis aos prováveis fmanciadores da obra,
mesmo que o crescimento fique abaixo do esperado.
Levando em conta as melhorias necessárias no eixo que seriam a reabilitação de alguns trechos de duas pistas,
a melhoria de trechos de pistas duplas ou quádruplas, e tamc
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bém a construção de anéis viários nas grandes cidades -,
a um çusto estimado US$ 1,2 bilhão, a ser aplicado
entre 1994 e 2015.
·
Sr. Presidente, S~ Senadoras, Srs. Senadores:
Como Senador pelo Estado de Santa Catarina, gostaD.a
de destacar aqui um dos dados desta pesquisa que vem provar
a validade de nossos incontáveis pronunciamentos sobre a
inadiável necessidade de se ampliar a BR~101, estrada que
liga Porto Alegre a Curitiba pelo litoral e que corta as terras
catarinenses de Norte a Sul.
Esta é uma das mais perigosas estradas do País, tanto
que é chamada "Estrada da Morte" em vista dos freqüentes
acidentes com vítimas fatais. -É rodovia de ·apenas duas pistas,
embora receba todo o tráfego que une as três capitais do
Sul, mais os veículos que, vindos da Argentina e do Uruguai,
demandam o centro do Brasil, sem falar da demanda nos
meses de veraneio, quando recebe milhares de turistas argentinos e uruguaios.
Segundo o estudo do BID, o trecho da estrada que mais
recu~sos vai exig~~ será juStafi:!ente o Perna Alegr_e~Ç~ritiba,
que vai consumir 566 milhões_ de dólares. Em outras palavras,
um trecho de 777 quilómetros, que corresponde a um terço
do eixo São Paulo-Buenos Aires, vai exigir quáse a metade
dos recursos.
Por quê? Ora, porque a BR-101 terá de ser duplicada,
como os Estados_ do Sul vêm há muito exigindo de sucessivos
governos que não se preocuparam nem com a questão humana
nem com a questão econômica._A BR-101, sempre despre~
zada, terá, enfim, com O M"ercosul, reconhecida sua _impor~
tância.
Sr. Presidente, Sr' 5 Senadoras, Srs_.__S.enadores:0 uso do financiamento do setor privado para construir
e operar estradas é bastante recente. Quer concordemos ou
não com este tipo de operação, o certo_é que se trata de
um processo ·muito difícil, marcado por demoradas negociações. As negociações se arrastã.m porque estão em jogo vultosos recursos e porque as cláusulas jurídicas devem ser muito
bem ajustadas para resguardar os interesses dos governos e
dt;>s i:Qve~~ido_res~ _.. _
. . ~·-·-.
-~
· ..
_ ~o çaso do _r~gime_ de conces!)ão; rrã~-~e-dá ao inve_stidor
a posse da estrada, mas sua exploração, em troca de melhorias
e investimentos, por um determinado período. Assim, as clausulasjurídicas, repito, têm de ser estudadas com muito cuidado
para o estabelecimento claro ·das responsabilidades e prerro~
gativas.
_
O documento do BID lista todos os principais problemas
que podem ocorrer neste tipo de operação. Há, antes de mais
nada, a possibilida4e de superestimativa da demanda, o que
causarja grav~s _danos aos jny~~tidc;>_Ie_s. Existe aip.da o risco
de divergências profundas entre as metas dos governos e dos
concessionários. Há também a possibilidade de perdas dos
investidores com as flutuações cambiais. O governo, por seu
I3do, deve se precaver contra a possibilidade de os concessio~
nários atuarem de maneira desastrada na condução das obras,
o que pode até mesmo significar o fracasso do empreendimento.
Tão ou mais importante que as hiPóteses acima, é a neces~
sidade de se estabelecer claramente quais as responsabilidades
de cada um, no caso de um usuário mover processo por prejuí~
zos que venha a sofrer ao usar a estrada.
Sr. Presidente, sros Senadoras, Srs. Senadores:
Penso que ao trazer ao conhecimento desta Casa dados
de uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvi~
chegou~se
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mento, sobre o eixo rodoviário São Paulo-Buenos Aires, estOU
contribuindo para os debates sobre o estabelecimento do Mercosul.
Aproximamo-nos de 1995 e são incontáveis OS aspectos
que temos de estudar com cuidado para que o projeto de
integração das nações do Cone Sul se dê sem grandes problemas. Uma rodovia capaz de fazer fren_te ao movimento atual
e futuro é sem dúvida um dos maiores desafios que teremos
de enfrentar. Peço, assim, aos meus ilustres colegas, que reflitam sobre as informações que acabo de apresentar, enfatizando a necessidade de urgente e efetiva solução para a questão dos transportes no Sul do País.
Muito obrigado.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Aureo Mello - Gar!os Patrocínio - Darcy Ribeiro Elei o Álvares - Iram Saraiva - J únia Mari se - Márcio Lace:-da - Ney Maranhao- Ney Suassuna - Onofre Quinan - Raimundo Lira.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) - Na
presente sessão terminou o prazo para áptesei:ftãÇão de emendas das seguintes matérias:
-Projeto de Resolução n• 116, de 1992, que autoriza
o Governo do Estado de Minas Gerais a- emítír LFTMG,
destinadas ao giro de sua dívida mobiliári3. com vencimento
no primeiro- semestre de 1993; e
-Projeto de Resolução n"' 117, de 1992, que autoriza
o Governo do EstadO do Espírito Santo a emitir e colocar
no mercado, através de ofertas públiCas,- Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Espírito Santo- LFTES, destinadas
ao giro de 88%das 1.369.082.415 LFTES, vencíveis nocprimeiro semestre de 1993.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Ao
Projeto de Resolução n' 116, de W92, foi apresentada uma
emenda e retornará à Comissão de Assuntos Econômicos,
para exame da emenda.
- - - -__
_
Ao Projeto de Resolução n~' 117, de 1992, não foram
oferecidas emendas e será incluído em Ordem do Dia, oportunamente.
É a seguinte a emenda apresentada
Emenda oferecida ao
Projeto de Resolução n~ 116,
de 1992
Que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais
a emitir LFTMG, cujos recursos destinam-se ao giro
de sua divida mobiliária com vencimento no 1' semestre

de 1993
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Dê-se a seguinte redação â alínea a do art. 2~' do Projeto
de Resolução do Senado Federal n' 116, de 1992:
a) quantidade a ser definida no dia de resgate dos
títulos a ser~m substituídos, deduzida a parcela de 12%.

Justificação
O Governo do Estado de Minas Gerais firmou Um Me_morando de Entendimentos com o ex-Ministério da Ecoilóniia,
.Fazenda e PlanejamentO e cOm o Banco Central_ do Brasil
em abril de 1991, definindo em 17% (dezessete por cento)
a amortização mensal do montant~ do giro de s~a dívi~_a. rnobiliária.
- -

o

No referido memOrando ficou acordado, também; encontro de contas de débitos e créditos entre o GovemÇ>.Federal
e suas entidades e o Governo Estadual, o que não_ ocoqeu
até o presente, inviabilizando o acordo, nos termos do .item
18 do memorando.
Considerando a manutenção da inflação em níveis incompatíveis com a saúde financeira do Estado, bem Como· a·abrupta elevação nas taxas de juros, viu-se este impossibilitado
· ·
em arcar com o ónus mensal de 17%.
A emenda propõe a volta ao percentual de amort~ação
de 12% (doze por cento), valor este hístoricamente despendido antes do Memorando _e q_u~ _ representa ~ tax_êi_ de_j~ros
máxima defmida pela CohsfifuiçãO Federal, refletindo eX})ressiVo e~forço de redução da _dívida mo_b~li~ria -do___E_sta4~,d~
Minas Gerais.· -·· ··
O Banco Centra_!, em entendimento com a Secret3.ria
Estadual da Fazenda concordou com .a. alteração proposta,
para cuja aprovação conto com a aquiescência dos nobres
colegas desta Casa.
Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993._- Senadora
Júnla Marise.
(À Comissão
de Assuntos EconómiCOs.)
.
----O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Lembro aos Srs. Senadores _que o Senado está convocado para
uma sessão às 18h30min, qUando votaremos matéria da mais
alta importância e que exige quorum qUalificado.
.
Solicito aos nobres Senadores que estão em seus gabmetes
que se dirijam ao plenário do Senado, para podermos cumprir
o nosso dever para com_as nossas prefeituras.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) mais havendo a tratar, está encerra·da a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 15 minutos.)

Nada
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Ata da 3a Sessão, em 13 de janeiro de 1993
78 Sessão Legislativa Extraordinária, da 498 Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA-Presidência do Sr. Mauro Benevides

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso Carnargo - Albano Franco - Alfredo Campos
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Álvaro Pacheco - Amir
Lando - Aureo Mello - Rello Parga - Beni Veras - Carlos
De'Carli - Carlos Patrocfnio - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu
Carneiro- Eduardo Suplicy- Elcio Álvares- Epitácio Cafeteira - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg ~ Garibaldi
Alves Filho - Gerson Camata -Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Humberto Lucena- Hydekel Freitas -Iram Saraiva - Jarbas Passarinho - Joao Calmoo- Joao França- Joao Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Paulo Biso!- José Richa- José Sarney
-Júlio Campos -"Júnia Marise- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Levy Dias -- Louremberg Nunes Rocha- Lucfdio
Portella - Magno Bacelar - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas- Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan -Pedro Simon - Pedro Teixeira:.. Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira -- Ronaldo Aragão - Teotonio
Vilela Filho - Valmir Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 68 Srs-. Senador~s. Havendo número r_egimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1Ç>
Secretário.
É lida a seguinte
COMUNICAÇÃO
Brasília, 13 de janeiro de 1993
Sr. Presidente,
_
Comunico a V. Ex~ que esta Liderança deliberou propor
a substituição do Senador Antônio Mariz: p~lo Se_l).ador Ney
Suassuna, nas Comissões de Const~t~,tição, J u~tiça e Cidadania
e Assuntos Sociais, na qualidade de Titular e nas COmissõesde Assuntos Económicos e de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, como Suplente.
,
_ _
Cordiais saudações,- Senador Humberto Lucena, Líder
doPMDB.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Comunicação lida vai à publicação.
Sobre a mesa requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1• Secretário.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N• 11, DE 1993

Requere~os urgência, nOS termos do art. 336, alínea b,
do Regimento Interno, para a MenSagem n9 87, de 1993 (n9
23/93, na origem), solicitando seja autorizado o Governo do
Estado de Minas Gerais~ a contratar operação de-crédito externo, com garantia da União no valor equivalente a até
US$145,000,000.00, de dólares norte-americanos.
Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Affonso Ca-margó- Albano Franco- Alfredo Campos- Almir Gabriel
- Aluízio Bezerra- Álvaro Pacheco --Amazonino Mendes
- Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello
Parga - Beni Veras - César Dias - Carlos De 'Carli Carlos Patrocínio- Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira- Dirceu Carneiro
- Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares Epitácio Cafeteira- Esperidião Amin- Eva Blay- FlaviaM
no Mello - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho
-Gerson Canlata- Guilherme Palmeira- Henrique_Almeid_a- Humbe~to Lucena- Hydekel Freitas- Iram SaraiM
va - Irapuan Costa Júnior ~ Jarbas Passarinho --João
Calmon -:--- João França - João Rocha -Jonas Pinheiro
- José Fogaça - José Paulo Biso! - José Richa - José
Sarney - Jos:;t.phat Marinho - Jutahy Magalhães - Júlio
Campos- Júnia Marise - Juvêncio Dias- Lavoisier Maia
-Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha- Lourivai Baptista - Lucídio Portella - Luiz Alberto -:- Mareio Lacerda
- Mário Covas -- Magno Bacelar - Mansueto de Lavor
- Marco Maciel - Marluce Pinto _;_.Mauro Bene"vídes -:Meira Filho --Moisés Abrão - Nabor Júnior - Nelson
Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Odacir
Soares - Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira
- Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo
Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotônio Vilela
Filho- Valmir Campelo --Wilson Martins- Ney Suassuna
-Gilberto Miranda.
REQUERIMENTO N• 12, DE 1993
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b,
do Regime-nto Interno, para o Projeto de Resolução n~ 116,
de 1992, de autoria da Comissão de Assuntos Económicos,
que autoriza o governo do Estado de Minas Gentis a -emitir
FLT-MG, destinadas ao giro de sua dívida mobiliária com
vencimento no 1Ç> semestre de 1993. -Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993. - Affonso Camargo- Albano Franco- Alfredo Campos- Almir Gabriel
- Aluízio Bezerra - Álvaro Pacheco - Amazonino Mendes
- Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello
Parga -- Beni Veras -· C·~",!' Dias - Carlos De'Carli Carlos Patrocínio-:- Chagas RodrigueS- Cid Sabóia de Carvalho - Darcy Ribeiro -Dario Pereira - Dirceu Came"iro ._

'
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Eduardo Suplicy -

Elcio Alvares -

Epitácio Cafeteira- Espiridião Amim·- Eva Blay- Flaviano Mello - Francisco Rollenberg -- Garibalgi Alves Filho
- Gerson Carnata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida- Humberto Lucena- Hydekel Freitas- Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas PassarinÇ.o - JoãO
Calmon - João França - João Rocha - Jonas Pinheiro
-José Fogaça - José Paulo Biso! - Jo$é Richa - José
Samey- Josaphat Marinho - Jutahy Magalhães- Júlio
Campos - Júnia Marise - Juvênio Dias- Lavoisier Maia
- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Luiz Alberto -Mareio Lacerda
- Mário Covas - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor
- Marco Maciel - Marluce Pinto - Mauro Benevides Meira Filho- Moisés Abrão - Nab_or Júnior - Nelson
Carneiro -Nelson Wedekin --:-~Ney Maranhão- Odacir
Soares- Onofre Quinan- Pedro Simon- Pedro Teixeira
--Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lir:i --Rõfialdo
Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar- T~otônio Vilela
Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins~ Ney Suassima
-Gilberto Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requeri-

mentos lidos serão apreciados na forma regimental.
A Presidência pede aos Srs. Senadores que se encontram
nos seus gabinetes que venham imediatamente a este plenário.
pois iremos realizar, a partir de agõtã, importantes votações
nessa sessão extraordinária. É provável que convoquemos
uma outra sessão para a noite de hoje. Portãntõ, a Presidência
pede a todos os Srs. S,ep~çlores_ .que, nos-~~~~ gabinetes ou
em outras dependências dessa Casa; e:n:contrafll,-Se entregues
aos seus misteres parlamentares, venham imediatamente ao
plenário. Neste instante, encontram-se nas. su~s respectiva_s
poltronas apenas dezoito Srs. Senadores. Daí por que !i Pr~st
dência volta a encarecer aos nobres Pares que venham tmedtatamente a este recinto, porque vamos apreciar importantes
votações. Dentre elas uma Lei Complement~r_ de _i_nteresse
dos municípios brasileiroS que necessita, para-aprovação, do
voto de 41 Senadores. Tr:atª::,se do projeto que altera os índices
de distribuição do Fundo de ParticipaçãO dos MuniCípios. Há,
realmente, uma empenhada solicitação que tem che~ad~_ a
mim, Presidente da Çasa, bem como aos_Líd.~t:e_$ parttdános
e, praticamente, a todos os Srs. Senadores,_ __np sentido d_e
que se aprove essa matéria no menor espaço_- de tempo possível.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)---' Passa-se agora à apreciação do Requerimento n\> 11/93 de urgência, lido
no Expediente, para a Mensagem n"' 87.
Em votação o requerimento.
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer
. _ .. . ..
sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciaçãO da matéria.
Nos termos do_ disposto no art. 140, a~_ do Regimento
Interno, designo a nobre Senadora Júnia Marise para proferir
o parecer sobre o projeto.
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN - MG. Para proferir
parecer. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o parecer desse processo -d~_ interesse qo Governo de
Minas Gerais e do povo mineiro é favorável. Visa efetivame1_1te
aos recursos da aplicação de programas de saneamento bás1co
para a capital do nosso Est:;tçio. Daí o nosso parecer favorável,
~mbém com o apoio integral do nobre Senador Alfredo Cam-
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pos. empenhado junto ao Governo de Minas Gerais para
a- viabilização desses_ recurs_os e desse empréstimo externo
junto ao_ Banco Interamerica:no de Desenvolvimento.
. Vem à conSideração do Se~ad~ Federal a Mensagem n~'
. 87, d~ 1993 (Mensagem n' 23,de 11 de janeiro de 1993,
na ongem), do Senhor Presidente da República Federativa
do Brasil solicitando que seja autorizado o Governo do Estado·
~e Minas_9"er~is, a contratar operação de crédito, com garan~
tra da Umao, JUnto ao Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento- BIRD, no valor de até US$145,000,00
(cento e quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanos).
Os recursos provenientes da operaç-ão de crédito desti-nao;-se ao financiamento parcial do Projeto de Qualidade
de Aguas e Controle de Poluição (Programa de Saneamento
Ambiental dos ~ibeirões ArrucJ.as e Onça,_ na Região Metropolitana de !,\_~Lo H_orizonte- MG).
Em sua Exposição de Motivos, o Ministro de Estad_o
da Fazenda ressalta que foram prestadas pela Secretaria do
Tesourõ Nacional, as informações sobre a situação do mutuáriO jtiilto à União,lexigidas pela Resolução n9 %/89, do Senado
Federal mediante o Parecer STN/COREFIDIFER n' 397 de
1~>-12-92, e que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
emitiu o Parecer PGFN/COF n' 1.656/92, sobre a legalidade
da minuta do contrato.
-As formalidades prévias à contratação e prescritas na
Constituição Federal e nas Resoluções nO?S 96/89, 17/92 e 3'6/92
do Senado Federal, bem como os demais dispositivos legais
e regulamentares, foram 'integralmente obedecidos, e dado
o mérito do pleito, somos favoráveis à Sua· aprovação- nos
termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÁO N' 1, DE 1993
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais
a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenv:olvimento - BIRD, no valor total equi-

valente a até US$145,000,000.00 (cento e quarenta e
cinco milhões de dólares norte-americanos), destinada
ao financiamento do Programa de Saneamento Ambiental dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região Metropo-litana de Belo Horizonte - MG.

O Senado Federal resolve:
Art. 1.,. É- autorizado o Governo_ do Estado de Minas
Gerais, nos termos da Resolução n9 96, de 1989 e da Resolução
n9 36, de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, junto ao _Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvim"entõ -=--BIRD,
no valor total equivalente a até US$145,000.000,00 (cento
e quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. A operação de crédito externo referida
neste artigo destina-se ao financiamento do Programa de Saneainento Ambiental dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região
Met_ropolitana de Belo 'Horizonte- MG.
Art. 29 As condições financeiras da operação são as
____ _
seguintes:
_
_
_
- a) mutuário:· Governo do Estado de Minas Gerals;b) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução eDeseriv"olvimentO- BIRD;
c) valor: equivalente a até US$145.000.000,00 (cento e·
quarenta e cinco milhões de dólares norte-:americanos);
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d) garantia: República Federativa do Brasil;
e) juros: 0,5% (meio por cento) ao anq_~cima dos custqs
dos empréstimos selecionados (qualified borrowings), cotados
no semestre precedente;
Comissão de compromisso (commission fee): 0,75% (três
quartos por cento) ao ano sobre o montaitte não desembolsado, contada a partir de 60 dias após a data da assinatura
do contrato;
O estinação dos recursos: Programa de Saneamento Ambiental dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região Metropolitana de Belo Horizonte ~ MG;
g) condições de pagamento:
..
_
-do principal: em 20 prestações semestrais, iguais e consecutivas, vencendo a primeira em 15-4-98 e a última em
15-10-2007;
-dos juros: semestralmente vencídos, em 15-4- e 15-10
de cada ano;
-da comissão de C()mpromisso: semestralmente vencida,
em 15-4 e 15-10 de cada ano;
h) autorização legislativa: Lei Estadual n• 10.890, de 22
de outubro de 1992.
Art. 3~' O prazo máximo para o exefcfcfo da preSente
autorização é de duzentos e setenta dias, a contar de sua
publicação.
Art. 4• Fica revogada a Resolução do Senado Federal
o• 87/92, de 29-12-92.
.
Art. 5., Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
~ - ~
É o parecer, Sr. Presidente.
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Arrudas e Onça na Região Metropolitana de Belo Horizonte
-MG.
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de janeiro de 1993.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
- Lucídio PorteUa - Rachid Saldanha Derzl.
ANEXO AO PARECER N• I, DE 1992
Redação final do Projeto de Resolução
1993-

n~

1, de

E'~ço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48. item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1992

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais
a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento_; BIRD, no valor total equivalente a até US$145,000,000.00 (cento e quarenta e
cinco milhões de dólares norte-americanos), destinada
ao financiamento do Programa de Saneamento Ambieo ..
tal dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região Metropolitana de Belo Horizonte- MG.

Art. 19 É autorizado o Governo do EStadO- de Mina·s
Gerais, nos termoS -das ResoluçõeS n"?S 96,. de 1989 e 36, de
1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O parecer externo, com garantia da União, junto aO: Banco Internacional
é favorável, tendo o apoio claramente definido do nobre Sena- para Reconstrução e Desenvolvimento -_ BIRD, no valor
dor Alfredo Campos, concluindo com a apresentação do Pro- total equivalente a até US$145,000,000.00 (cento e c[uarenta
jeto de Resolução n'i' 1/93, que autoriza o Gove~o-do Estado e cinco milhões de dólares norte-americanos).
de Minas Gerais a contratar operação de crédito externo,
Parágrafo único. A operação dC Crédito externo referida
com a garantia da União junto ao BIRD, no Valor total equiva- neste artigo destina-se ao financiamento do Programa de Sa~
lente a US$145 milhões.
neamento Ambiental dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão _ Metropolitana de Belo Horizonte- MG.
do projeto em turno único.
Ãrt. 29 As condições financeiras -da opCração são as
Em discussão. (Pausa.)
seguintes:
__
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
a) mutuário: Governo do Estado de Minas Gerais;
Em votação.
b) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram: permanecer Desenvolvimento- IURD; .
sentados. (Pausa.)
c) valor: US$145,000,000.00 (ceniO -e· ciuarenta e cinco
Aprovado.
milhões de dólares norte-americanos);
A matéria irá à Comissão Diretora para a Redação Final.
d) garantia: República Federativa do Brasil;
e) juros: 0,5% (meio por cento) ao ano acima dos custos
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a medos empréstimos selecionados (qualified borrowings), cotados
sa, Redação Final que será lida pelo Sr. I' Secretário.
no semestre precedente;
É lida a seguinte
comissão de compromisso (comission fee): 0,75% (três
quartos por cento) ao ano sobre o montante não desembolPARECER N• I, DE 1993
sado, contada a partir de sessenta dias após a data da assinatura
(Da Comissão Diretora)
do contrato;
--Redação final do Projeto de Resolução o• 1, de
C) destinação dos recursos: Programa de Saneamento
1993.
Ambiental dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região Metropolitana de Belo Horizonte - MG;
g) condições de pagamento: . ~ ~
.
~
A Comissão Diretora aprc!senta a redação filial do. Projeto-do principal: em -vinte prestaçõ~s sem_e_str~is, ig_uais _
de Resolução n9 1, de 1993,_ que autoriza o Governo do Estado
de Minas Gerais a contratar operação_ ~e crédito externo, e consecutivas, vencendo a primeira em 15 de abril de 199~
com garantia da União, junto ao Banco Internacional para e a última em 15 de outubro de 2007;
-dos juros: semestralmente__ vencidos, em 15 de abril
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor tot~
equivalente a até US$145,000,000.00 (ceoio e quarenta e cinco e IS de outubro de cada ano;
-da comissão de compromisso: semestralmente vencida,
milhões de dólares norte-americanos), destinada ao financiamento do Programa de Saneamento Ambiental dos Ribeirões em 15 de abril e 15 de outubro de cada ano;
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h) autorização legislativa: Lei Estadual o~ 10.890, de 22
de outubro de 1992.
.
~rt. _3~ O prazo máxhno para o exercício da presente
autonzaçao é de duzentos e setenta dias, a contar de sua
publicação.
· .
Art. 4• É revogada a Resolução n• 87, de 1992, do Senado Federal, de 29 de dezembro de !992.
Art. 5~ Esta resolução entra em vigor a partir da data
de sua publicação.
___
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O Banco_ Central, e]Jl entendimento com a Secretaria
Estadual da Fazenda, concordou com a alteração proposta,
para cuja aprovação conto com a aquiescência dos nobres
colegas desta Cas.a.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nos termos
do disposto no art. 140, alínea a, do Regimento Interno, desíg:..
no o nobre Senador_ Alfredo Campos para proferir parecer sobre a ell:!:e!!_da.

Pára

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG.
proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, trata-se de diminuir os- jiifóS- que- o-Etã.âo ifla
·pagar por essas letras. A emenda da Senadora Júnia Marise
-é no sentido de a quantidade a ser definida no dia do :resgate
dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de 12%.
que inicialmente era de 17%.
_
_
Aprovada.
A Senadora Júnia Marise, em contato com o prqprio
A matéria vai à promulgação.
Secretário da Fazenda de Minas Gerais~- pcputado Roberto
Brandt, chegou à conclusão que não seria possível que oS_
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à
apreciação do requerimento no 12/93, de urgência, lido no
juros fossem superiores a 12%.
Es~a é a emenda, com a qual estamos de pleno acordo~
Expediente para o Projeto de Resolução n" 116.
Em votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O parecer
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram perconclui favoravelmente à emenda.
manecer sentados. (Pausa.)_
Completada a instrução da matéria, passa-se à discUsS-aO ·
Aprovado o requerimento, passa-se à discussão, em turTio
do projeto e da emenda, em turno único. (Pa_usa,_)_ _
_
únic_o, do Projeto de Resolução n~ 116/92, que autoriza o
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Governo do Estado de Minas Gerais a emitir LFr, destinado
Passa-se à votação do projeto, sem prejuízo da emenda.
ao giro de sua dívída mobiliária, com vencimentO no primeiro
. Os Srs.. Senadores que estiverem de acordo q1,1eiram persemestre de 1993.
manecer sentados. (Pausa.)
O projeto reCebeu urna emenda perante a Mesa, durante
Aprovado.
o prazo regimentaL
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda queiram pefÉ a seguinte a emenda apresentada:
manecer sentados. (Pausa.)
EMENDA N• I
Aprovada.
Dê-se a seguinte redação à alínea a do art. 2" do Projeto
Fica prejudicado o Requerimento de Urgência n~ 10, de
de Resolução do Senado Federal n• 116, de 1992:
1993.
.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação final.
"a) quantidade: a ser definida no dia de resgate
dos títulos a serem substítuídos, deduzida a parcela
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mede 12%~"
sa, Redação Final que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
É lida a seguinte
Justificação
PARECER N• 2, DE 1993
O Governo-do Estado de Minas Gerais fiiiUOu um memo(Da Comissão Diretora)
rando de entendimentos com o ex-Ministério da Economia
Fazei::tda e Planejamento e com o -Banco" CeDtral dO Brasii
RedaçãO riliaJ do Projeto de ReSolução n~ 116; Cle
em abri_I de_ 1991, definindo em 17% (dezessete por cento)
1992.
a amortiZaçao mensal do montante do giro de sua dívida mobiliária.
· ---·
A Comissão Diretora apresenta a redação finã.l do Projeto
No referido Memorando ficou acordado, também, o encontro de contas de débitos e créditos entre o Governo Federal de Resolução n~ 116, de 1992, que autoriza o Governo dQ
e suas entidades e o Governo Estadual, o que não ocorreu Estado de Minas Gerais a emitir _LFT-MG, destinadas ao
até o presente, inviabilizando o acordo, nos termos do__item giro de sua dívida mobiliária com vendnlento no primeiro
.
.
. .
semestre de 1993.
18 de memorando.
Sala de Reuniões dã. Conilssãó, 13 de janeiro de-T993.
Considerando a manutenção da inflação em níveis incompatíveis c~m a saúde financ~ira-do Estado, bem como a abrup- - Mauro Benevides, Presideute - Iram Saraiva, Relator
ta elevaçao nas taxas de JUros, viu-se este impossibilitado - Lucidio Portella, Rachid Saldanha Derzi
em arcar com o ónus mensal de 17%.
ANEXO AO PARECERN• 2, DE 1993
A emenda propõe a volta ao percentual de amortização
Redação final do Projeto de Resolução n~ 116, de
d~ 12% (doze por cento), va1õr este historiCame-n:re- despen1992.
.
dido antes do memorando e que representa a taxa de juros
Faço
saber
que
o
Senado
Federal
aprovou,
e
eu,
Presin:táxima definida pela Constituição Federal, refletindo expresdente, nos termos do are 48, itcni 28, do Regimento Interno,
Sivo esforço de redução da dívida mobiliári3. do Estado de
promulgo a seguinte
. Minas Gerais.
--- '

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -Em discussão a Redação Final. (Pausa.)
Não, havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram· penüan.ecer
sentados. (Pausa.)
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RESOLUÇÃO N'

, DE 1993
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais
a emitir LFT-MG, destinadas ao giro de sua dívida
mobiliária com vencimento no primeiro semestre de
1993,
Art. 1" É o Estado de Minas Gerais autorizado a emitir
LFT-MG, destinadas ao giro de sua_ dívida mobiliária com
vencimento no prfmeiro semestre de 1993.
Art. 2o As c<Jntlições financeiraS da emissão são as seguintes:
___
I -quantidade: a ser definida no dia de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze_ p~r cento;
II -modalidade: nominativa-transferível;
III- rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
IV- prazo: até L826 dias;
V- valor nominal: Cr$1 ,00;
VI -características dos títulos a serem substituídos:
-o---

-

____ _

Tftulo

Quantidade

511826
511826
.. 511826
511826
511826
511826

26,868270
26.844,089
24,843,857
29,021546
6-165,083
1,027,045
114-769,890

Vencimento
1°-J-93
1°-2-'93
1°-3-93
I 0-4-93
1°-5-93
1°-6-93
Total

VII -previsão de colocação e vencimentos dos títulos
a serem emitidos:
Colocação
4-1-93
I 0 -2-93
1°-3-93
1°-4-93
3-5-93
1°-6-93

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

Tftulo
511823
511826
511826 .
511846
511824
.511826

Data-Base
. 4-1-93
1°-i-93
1°-3-93
1°4-93
3-5-93
J0-6-93

Quint,;-felr~ 14 .93 -

VIII-- forma de colocação: através de_ ofertas públicas,
nos tetmõs da Resolução n~ 565, de 20 de setembro de 1979,
do Banco Central" do Brasil;
IX- autorização legislativa: Lei n' 9589, de 9 de junho
de 1988, Decreto n•29,200, de 19 de janeiro de 1989 e ResolÚção n' L837, de 23 de janeiro de 1989, da Secretaria da Fazenda do Estado,
Art. 3~ O prazo para o exercício da Presente autorização é de duzentos e setenta dias.
_
Art. 4~_ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação,
O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:Em discussão a redação final. (Pausa.)
. Não _havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro
a d1scussao.
Em votação.
_
.
_
Os SrS. Senadores que a aprovam queiram permanecersentados, (Pausa,)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR, PRESIDÊNTE (Mauro Benevides) - A Presicçmvoca sessão e.xtraordinária a :re;ilizar-se hoje, às
18h45min, para apreciação de requerinientos de urgência.
A Presidência solicita, portanto, que os Srs. Senadores
permaneçam no plenário e que aqueles que aqui não se encontram que venham_ imediatamente, a fim de participar desta
segunda sessão extraordinária._ quando serão apreciados esses
requerimentos de urgência. Possivelmente, a Mesa diligenciará_ convocação de uma nova sessão extraordinária para a
noite de hoje.
Portanto, solicito aos Srs. Senadores que estão em reunião das suas Bancadas, tais como a do PFL reunida sob
a liderança do Senador Marco Maciel, que suspendam por
alguns instantes a reunião a fim de que todos os Senadores
possam comparecer ao plenário. Peço também aos demais
··s~nãdores que se encon_tram nas dependências da Casa que
compareÇam imediatam~nte ao plenário.-. ~Nada mais hav~_ndo a tratar, vou encerrar a presente
-sessão.
O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encerrada a sessão .
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 minutos.)
dên~ia

Ata da 4a Sessão, em 13 de janeiro de 1993
Presidência do Sr, Mauro Benevides

-EXTRAORDINÁRIA"J3 Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
ÀS 18 HORAs E 45 MINt!TOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS, SENADORES:
Affonso Ciúmirgo -Albano Franco- Alfrédo Campos
- Almir Gabriel- Alulzio Bezerra- Álvaro Pacheco- Amazonino Mendes - Arnir Lando :- Aureo Mello - Bello Parga
-Bem Veras- Carlos De'Carh- C;lrlos Patrocfnio- César
Dias.- Chaga~ Rodri,gues - Cid Saboia de Carvalho - Darcy
Ribe1ro7 Darro Pere:•ra- Dirceu Carneiro- Eduardo SupJicy

- Elcio Alvares- Epitáció- Careteira- FlavianO Melo-- Ffan~
cisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata
- Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lncena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva- Jarbas Passarinho- João Ca!mon- João França- João
Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Paulo
Biso! - José Richa - José Sarney - Júlio Campos - Júnia
Marise - Jutahy Magalbaes - Lavoisier Maia - Levy Dias -
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Lourcmberg Nunes Rccha - Lucfdio Portella -Magno Bace-

lar -Márcio Lacerda - Marco Macief- Mário Covas- Mauro Benevides - Meira Filho - Moisês Abrão - Nabor Júnior
- Nelson carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Df:rzi - Raimun..
do Lira - Ronaldo Aragão - Teotonio Vilela Filho - Vatmir
Campelo"- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 69 Srs·. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de D_e_us, iniciamos__n:oSsQs trabalhos.
Sobre a mesa requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1~ Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 13, DE 1993
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para a Mensagém n" 445, de 1992
(n'910/92, na origem), propondo ao Senado sejam excetuados
dos disposto no art.4", Parágrafo único, da Resolução no 7/92,

bem como no art. 4 9 , IV, e seus§§

1~

e

2~

_da _Resolução

n<:> 82/90, os contratos a serem celebrados pela União Federal
jUnto a governos de paíse·s Credores e suas agências de crédito.

Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1993._- Humberto
Lucena -

Chagas Rodrigues -

Marco Maciel.

REQUERIMENTO N• 14, DE 1993
Requeremó"~f urgência, nos termos do art. 336, alínea b,
Regimento Inte_rno~- para o Projeto de Lei d_a Câmara

do
n• 149, de 1992 (Complementar), que prorroga a lei que estabelece normas_ s_obre o cálculo, a entrega e o controle das

liberações dos 1-eéursos dos FundoS de Partici.{'ação-,- e dá oUtras providências.
~
. ~ ___
Sala das Sess6~s. 13 t.j.e janeiro de 1993. -_ Affonso Camargo - Albano Franco - Alfredo Campos .....:. -Álvaro Pacheco
- Aureo Mello - Bello Parga - Beni Veras - Carlos Patrocúúo - Chagas Rodrigues - Darcy Ribeiro - Dario Pereira
- Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Elcio
Alvares - Epitácio Cafeteira - Francisco Ro~lenberg - G~
baldi Alves Filho - Gerson Camata - Henrique Almetda
- Humberto Lucena - Hydekel Freitas -_Iram Saraiva Jarbas Passarinho - João Calmon - João França - João
Rocha- Jonas Pinheiro - José Paulo Bisol- Josaphat passarinho - Jutany Magalhães - JúUo Campos - Júnia Marise
- JuvêncioDias- LourenbergNunesRocha- LucídioPortella - Onofre Quinan - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha
Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Teotónio Vilela
Filho - Valmir Campelo- Wilson Martins- Ney Suassuna
- Gilberto Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se,
agora, à votação do _'Requerimento fi!' l3f9_3_de urgência, lido
no Expediente, para a Mensagem n!' 445, de 1992.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Sen.adores. que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere _figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
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Passa-s_e agora à apreciação do Requerimento n» 14/93
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da
Câmara n• 149, de 1992- Complementar.
Em votação o requerimento.
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria.
Dis_CuSsáo, em tUrno únicó, do Projeto de Lei da Câmara
n~ 149- Complementar, que prorroga a lei que estabelece
normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações
-dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, e dá
outras providências. (Dependendo de parecer.)
Como ·vêem os Srs. Senadore~~ essa matéria ~ de vital
interesse p3.ra os inunicípios brasileiros, daí por que a Presidência encarece aos Srs. Senadores, mesmo àqueles que estão
em reuniões formais de suas respectivas bancadas, que suspendam por alguns instantes os trabalhos e venham participar
do Plenário.
Neste instante, a Secretaria--Geral da Mesa visualiza a
presença de 37 Srs. Senadores, e para a aprovação dessa maté-.
ria há necessidade de quorum qualificado de 41 Srs. Se_nadores
com voto "sim".
Nos termos do art. 140 do Regimento Interno, deSigno
o nobre Senador Garibaldi Alves Filho para proferir parecer
sobre o projeto.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador._) -Sr. Presi9ente,
S~ e Srs. Senadores, veio à apreciação do Senado Federal
o Projeto de Lei originário da Câmara com o n 9 136/92,
que tomou o n~ 149 no Senado Fed~?ral~ que prorroga a lei
que estabelece normas sobre o cálculo~ a entrega e o controle
das liberações dos recursos do fundo de. Participação e dá
outras providências.
Entretanto, Sr. Presidente, depois de um exame nesta
ea-~ra e através também de entendimentos juntô à Presidência
do Tribunal de COntaS da União, chegou-s~ à conclusão de
que o melhor proveito para os municípios seria a apresentação
de uma emenda que prorrogasse não apenas por 120 dias,
mas até 31 de dezem_bro de 1993 ,. tendo em vista, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, que os coeficientes atuais trazem um prejuízo
muito grande para os municípios.
Se for observado o Decreto-Lei n» 1.881, na sua ii.It~ireza,
O" município que, com até 10.188 habitantes, era classjfi~do
como 0,6, só teria essa classificação se tivesse 12.567 habitantes. Por outro lado, o índice 0,8 do Fundo de ParticipaÇão
identificava os municípios com população de 8.188 babit~nt~s
até 13.584 habitantes. Com a_ revisão.,_ esse t:nesmo JnQiç:e de
0,8% classifica os municípios com população de 12.568 -até
16.756 habitantes.
Ora, Sr. Presidente, como afirmou- V. Ex~, temos recebido
apelos insistentes de prefeitos -principalmente de prefeitos
de pequenos municípios - , dando_ conta de que o êxodo
rural se tornou uma re~lidade em seus municípios, trazendo
uma diminuiÇão da população. o levantamento feito pelo
censo de 199l, estabelecendo novos critérios, trará prejuízos
conside:ráveis para esses municípios.
Daí por qúe' Sr. Presidente' Srs. Senadores e s~ SenadoM
ras, propomos a apresentação desta emenda, que visa a corrigir essa ·sítuãção, fazendo com que no art. 1" fiquem prorro.gados os efeitos da Lei Complementar n» 71, de 3 de setembro,
até"31 de dezembro de 1993, manj:~ndo-se a_~~bela_ 4e. coe;fiM.
cientes de acord<? com a faixa d~ habi.~a,ntes. de__ que trata
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o art. 1~ do Decreto-Lei n~ 1.881, de 27 de agosto, re!)tabelecendo os critérios que vigoraram até 31 de dezembro de 1992.
Então, Sr. Presidente, fica proposta essa emenda, e somos
pela sua aprovação, juntamente com aquilo_ que foi aprovado
na Câmara dos Deputados.
_
É a seguinte a emenda proposta:

EMENDA N• 1-R
Ao Projeto de Lei da Câmara n• 149, de 1992-Complementar (n~ 136/92, na Casa de origem), que prorroga
a lei que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega
e o controle das liberações dos recursos dos Fundos
de Participação, e dá outras providências.
O art. 1~ passa a vigorar _com a seguinte_ redação:
~'Art. 19 FiCam Prorrogados os efeitOS da Lei Complementar n' 71, de 3 de setembro de 1992, por 120 (cento e
vinte) dias, mantendo-se a tabela de coeficientes, de acordo
com a faixa de habitantes de que trata o art. 1<:> do Decreto-Lei
n' 1.881, de 27 de agosto de 1981."
Justificação
A presente emenda visa restabelecer os critérios que vigorou até 31 de dezembro de 1992, e para isso é necessário
que se mantenham as faixas de habitantes de que trata o
art. 1• do de Decreto-Lei n• 1.881, de 27 de agosto de 1981.
Sala das Sessões, 13 de janeiro de 1992. - Garibaldi
Alves Filho "Relator.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O Parecer
conclui favoravelmente ao projeto, com uma emenda da lavra
do próprio Relator, Senador Garibaldi Alves Filho.
Em discussão o projeto e a emenda, em turno único.
(Pausa.)
Para discutir, concedo a palavra ao Senador Humberto
Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para discuti!.) ---Sr. Presidente, gostaria que V. Ex~ fizesse- um apelo
aos demais Srs. Senadores para que viessem ao plenárío~ para
que atingíssemos, imediatamente, o quorum qualificado, por
se tratar de projeto de lei complementar.
Quero dizer que recebemos, com euforia, a convocação
desta sessão do Senado, de caráter extraordinário, para apreciarmos esta matéria que, realmente, como bem salientou
o nobre Relator, Senador Garibaldi Alves Filho, é de vital
importância para todos os- municípios brasileiros, sobretudo
para as regiõeS maiS pobres como o Nordeste, que têm municípios' Com meno-r pOpulação e que e-stáo_sendo, no momento,
penalizados pela falta de prorrogação desta lei, que dispõe
sobre os coeficientes do FPM.
Aliás, a emenda do nobre Senador Garibaldi Alves Filho
é fundamental. Veio por inspiração do Tribunal de Contas
da União, em parte, porque, em primeiro lugar, S. Ex•, por
iniCiativa sua, com o nosso apoio, achou que o prazo de prorrogação da Câmara era pequeno, pois seria de 120 dias, e o
ampliou até 31 de dezembro de 1993, a fim de que não tenhamos de volta o problema daqui a quatro meses, isto é, em
maio. E, por sua vez, o Tribunal de Contas entende que
se deve fazer um adendo ao projeto da Câmara, acrescentando
"de acordo com a faixa de habitantes de que trata o art.
1• do Decreto-Lei n• 1.881, de 27 de agosto de 1981".
Portanto, Sr. Presidente, foi perfeitamente relatado o
_ projeto e nós devemos passar, tão logo termine a discussão,
I
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à sua votação, para que resolvamos rapidamente o problema,
pois a Câmara terá que opinar, mais unia vez, sobre ele.
OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Não havendo
mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Como vota o Líder do PFL?
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, a Bancada do PFL vota favoravelmente à aprovação da proposição,
incluindo a emenda que foi õferecida pelo nobre Relator,
Senador Garibaldi Alves Filho.
Nós entendemos, Sr. Presidente,_ e acabamos de realizar
uma reunião de bancada, que este projeto é fundamental
e, de alguma forma, ajuda a corrigir distorção que se verifica
com a maioria dos municípios brasileiros, sobretudo a partir
do último censo realizado pelo IBGE. Daí por que a nossa
man~festação - falo em nome da bancada, posto que acabamos de realizar uma reunião - é favorável à aprovação do
projeto, acolhendo integralmente o parecer do Relator, votando, conseqüentemente, de acordo com a emenda que S. E~
teve a oportunidade de oferecer à consideração da Casa.
ESsa a nossa posição.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Prossegue
o encaminhamento de votação.
Concedo a palavra ao nobre Líder Senador Magno Bacelar.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT.- MA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador) -si. Presidente,
o PDT vota em apoio integral ao Relator e à emenda.
Entretanto, mais uma vez, eu gostaria de fazer um apelo
aos Senadores que se encontram nos gabinetes para que aqui
viessem, porque hoje ã tarde, quando me pronunciei sobre
a matéria, eu dizia que mais inipõrtante do que assinar a
urgência é estar aqui para aprová-la definitivamente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena~dpr _Magno Bacelar, o apelo de V. Ex~ já foi virtualmente
_ atendido, porque estão no plenário 42 Srs. Senadores. Se
não sair do plenário nenhum Se_n:ad~r, teremos garantido o
quorum para apreciação desta m~téria.
Concedo, a Palavra _ao nobre ~~~adOr Chagas "Rodrig~es
para encaminhár a -votação.

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI. Para encaminhar votaçáõ. Sem ievisão do orador). -Sr. Preside_nte,
a bancada do PSDB é favorável ao Projeto de Lei da Câmara
n 9 _149, de 1992,_ complementar, nos termos do parecer do
nobre Relator Garibaldi Alves Filho.
O SR. P~ESIDENTE (Mauro Be~evides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro para encamfuhar
a yotação.
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB-AP. Para encaminhar
votação. Sem reyísão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na verdade, não há necessidade nenhuma de que me
alongue em considerações para encaminhar a votação da Bancada do PTB. Todos conhecemos os graves prejuízos económicos que todas as Prefeituras do País inteiro estão sofrendo
com as conseqüências do último Censo. Todos estamos conscientes da gravidade desse problema, dessa verdadeira aflição
que as prefeituras estão sentindo.
De modo que a Bancada do PTB votará favoravelmente
à aprovação do projeto com a emenda.
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O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Con.cedo
a palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira-para encaminhar a votação.
-- O.SR. EPITACIO CAFETEIRA (PDC-MA. Para encaminhar votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero registrar que o PDC vota favOravelmente. Também reclamamos contra o último re-censeamento, quando, temos certeza, os Municípios do Maranhão foram garfados. Isso, conseqd entemente, leva a um grande prejuízO- na divisão do
Fundo de Participação dos Municípios. E· mesmo que o Maranhão não tivesse sido discriminado, ainda assim eu estaria
aqui votando a favor, e o PDC estaria votãOdo ;;t favor, porque
entendemos que é no município que está .a base, que é no
município que está o Brasil verdadeir_p, que o município é
muito mais Brasil do que a União, que, na realidade, é ficção.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE .(Mauro Benevides)- Concluído.
portanto, o período de encaminhamento' de votação com a
manifestação dos Líderes das respectivas s-aneadas, vamos
proceder à votaçã_Q,
Atenção, Srs. Senadores, a primeira Votação -é- ã -do
projeto e a segunda votação é a da emenda. A Presidência
pede aos Srs. Senadores que permaneçam em plenário, nos
seus respectivos lugares, porque a partir deste momento vai-se
proceder à votação.
O Sr. Affonso Camiargo- Sr. Presidente, pêço a palavra
pela ordem.
-O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tem V. Ex•
a palavra.
·
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB -PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)-~ Sr. Presidente, é para V. Ex~
alertar, mais uma_ vez, os Srs. Senadores para-o risco de uma
votação dessas com 42 ou 43 Senadores presentes:. Ninguém
pode errar na hora de registrar o seu voto. É um grande
risco, porque se não houver 41 votos positivos, será rejeitado
o projero:.:.- O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência agradece a intervenção do nobre Líder Affonso Camãrgo. Evídentemente, a Presidência reclama uma atenção redobrada dos Srs. Senado!es, já que há 43 presentes. Por se
tratar de lei complementar, qualquer lapso na votação, não
se alcançando, portanto, o quorum de 41, prejudicará a matéria.
O Sr. Epitacio Cafeteira- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem âpalavra V. Ex~
·- O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PDC- MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Preocupado, também, com
o pequeno número de Senadores e a possibilidade desse engano, levanto uma questão de ordem para V. Ex~ se, por acaso,
algum dos Colegas errar na hora de votar, ele pode retificar
o seu voto?
O SR. PRESIDENl'E (Mauro Benevido;s} - A Presidência esclarece ao nobre Senador Epitácio- Cafeteira que
se não houver sido procedida a proclamação do resultado,
a Mesa acolherá a votação, mas sempre é um processo traumático o da retificiição de Vótãçãó de matéria eXpressada eletronicamente no painel da Casa.
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O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Portanto,
os Srs. Senadores que estiverem de acordo com o projeto
que favorece o Fundo de Participação dos MunicípiOs cóm
nova distribuição podem votar "sim" a partir deste instante.
Aqueles que forem ·c-ontfáriós votarão "não".
Registramos, ~m alegria, a presença do Senador Coutinho Jorge, Ministro do Meio Ambiente, no plenário da Casa.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
(Procede-se à votação.)

VOTAM OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo
Albano Franco
Alfredo Campos
Alvaro Pacheco
Amjr,Lando
Aureo MeBo
Bello Parga
Cesar Dias
Chagas Rodrigues
Dario Pereira
Dirceu Carneiro
Eduardo Suplicy
Elcio Alvares
Epitacio Cafeteira·
Francisco Rollemberg
Garibaldi Alves Filho
Gerson Camata
Gilberto Miranda
Henrique Almeida
Humberto Lucena
Iram Saraiva
João Calmem
Jóão França
"João Rocha
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
Julio Campos
Junia Marise
Jutahy Magalhães
Juvencio Dias
Levy Dias
Lourenberg Nunes Rocha
Lucidio Portella
Magno Bacelar
Marco Maciel
Mário Covas
Nabor Junior
Ney Suassuna
Odacir Soares
Onofre Quinan
Paulo Bisol
Raimundo Lira
Ronaldo Aragão
Ruy Bacelar
Saldanha Derzi
Valmir Campelo
Wilson Martins

Janeiro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDEN~E (Mauro Benevides) - Votaram SIM
47 Srs. Senadores; e NAO 0._
Não houve abstenção.
Total de votos: 47.
~O projeto foi apl-ovado.
E o seguinte o projeto aprovado.:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 149, DE 1992 (COMPLEMENTAR)
(N• 136/92-Complementar, na casa de origem)
Prorroga a lei que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos
dos Fundos de Participação, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~' Ficam prorrogados os efeitos da Lei Complementar n• 71, de 3 de setembro de 1992, por 120 (cento e
vinte) dias.
Art. 29 Esta lei complementar entra em vigor na _data
de _sua publicação, produzindo efeitos a paitil- 1~ de janeiro
de 1993.
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)....:. Passa-se agora à apreciação da emenda.
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores jâ podem votar.(Pausa.)
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMOS ....: PB) - Sr.
Presidente, o PMDB vota "sim" à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --0 PMDB
vota '~sim":
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- Sr. Presidente,
o PFL vota "sim".
O SR. EPI1'ACIO CAFETEIRA-(PD-C- MA)- O
PDC também vota ''sim", Sr. Presidente.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA) - O PDT
vota "sim", Sr. Presidente.
_
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI)- O PSDB
com firma o voto: vota "sim".
O SR. LOREMBERG NUNES ROCHA (PTB-MT) O PTB vota Hsim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concluída
a manifestação das lideranças, passamos à votação·.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Aqueles que forem favoráveis à emenda votarão "sim",
os que forem contrários votarão "não".
(Proncede-se à votação.)

VOTAM OS SRS. SENADORES;·Affonso Camargo
Albano Franco
Alfredo Campos
Alvaro Pacheco
AmirLando
Aureo Mello
Be!lo Parga
Cesar Dias
Chagas Rodrigues
Dario Pereira
Dirceu Carneiro
Eduardo Suplicy
Elcio Alvares
Epitácio Cafeteira
Francisco Rollemberg
Garibaldi Alves Filho
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Gerson Camata
Gilberto Miranda
Henrique Almeida
-Humberto Lucena
lram Saraiva
João Calmon
João França
João Rocha
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
Julio Campos
Junia Marise
Jutahy Magalhães
Juvencio Dias
Levy Dias
Lourenberg Nunes Rocha
Lucidio Portela
Magno Bacelar
Márcio Lacerda
Marco Maciel
Mario Covàs
Nabor Junior
Ney Suassuna
Odacir Soares
Onofre Quínan
Paulo Biso!
Raimundo Lira
Ronaldo Aragão
RuyBacelar
Saldanha Derzi
Valrnir Carnpelo
Wilson Martins
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Votaram
SIM 48 Srs. Senadores.
Total de votos: 48.
Aprovada.
_
Aprovada a emenda, fica prejudiCadç. o Reg_uerimento
n<? 9193, de urgência, nos tennOs do art. 336, alínea c, do
Regime_nto Interno, concedida ao projeto.
O SR. JOSÉ RICHA- Sr. Presidente, pediria, por gentileza, que V. Ex~ considerasse o meu voto, que também é
favorável.
O SR. PRESiDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência registra a presença do nobre Senador José Richa, com
o seu voto expressado com muita clareza: "sim" à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A matéria
vai à Comissão Diretora para a redação final.
Sobre a mesa, parecer da ComissãO Diiitoia ,-Oferecendo
a redação final da matéria, que será lido pelo Sr. 19 Secretário.

É lido o seguinte
-PARECER N• 3, DE 1993
(Da Comissão Diretora)
Redação final da Emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n• 149, de 1992 - Complementar
(n• 136/92-Complementar, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redaçáo final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 149, de 1992
- Complementar (n' 136/92 - Complementar, na Casa de
·origem), que prorroga a lei que estabelece normas sobre o
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cálculo, a entrega e o controle das libc::rações dos recursos
dos Fundos de Participação, c dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão~-13 de janeiro de 1993.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
Lucídio Portella- Rachid Saldanha Derzi,-Dirceu Carneiro.

ANEXO AO PARECER N' 3, DE 1993
Redação final da Emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n9 149, de 1992 - Complementar
(n9 136/92 - Complementar, na Casa-de origem)
Pforroga a Lei que 'estabelece normas _sobre o cálculo.
a entrega e o controle das liberações dos recursos dos Fundos
de Participação, e dá ~utras providências._
EMENDA N' I
(Corresponde à Emenda n" 1, de Plenário)
O art. 1", do Projeto, passa a vigórar com a seguinte
redação:
"Art. 1~ _São prorrogados os efeitos da Le_i Com. Plementar na 71. de 3 de setembro'~de 1992 até 31
de dezembro de 1993;mantendo-se a tabela de coe-ficientes, de acordo com a faixa· 'ct'e~ ~abitarltes de que
trata o art. 1? do Decreto-Lei n9 1.881, de 27 de aoosto
de 1981."
_.
..
o
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -Em discussão a redação final. (Pausa )
Não havendo quem peça a palavra. esi~ ériéeffada a dis.cussão~ .
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
senta<los. (Pausa)
'
Aprovada.
_
A matéria volta à Câmara_ dos Deputados em razão da
emenda agora aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidêncía, atendjdos os objetivos dessas duas sessões extraordinárias, agradece os Srs. Senadores pela ineq_uívoca demonstração de espírito público, ao comparecerem para paitícipar
das mesmas.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai·encerrar
os trabalhos, designarido para a sessão' ordináría de amanhã
a seguinte
·
ORDEM DO DIA
-
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Discussa.o, em turno O.nlco, do Projeto de Lei da cama..
. • n° 66, de 1992 (n• 8191, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da Rep~blica, que dispOe sobre o regime jurídico <1& exploração <los portos organizados e das mstalaçOes
portuanas, e <1a outras providenCias. (Depen<lendo <1e Pareceres)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 127, DE 1990

3

(Em regime de urg!ncia, nos termos do art. 336, "c",
do Regtmento Interno)
(framttando em conjunto com o Projeto de Lei da Gamara n• 66, de 1992)
Discuss.ao, em turno único, do Projeto de

Lei

d~

.Câma-

ra n• 127, 1990 (n• 3.654/89, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dá nova redaçao ao art.
I • do Decreto-Lei n• 6.460, de 2 de maio de 1984, que regula a construção e a exploração portuárias rudimentares. (Dependendo de Pareceres) .
· I- ProposiçOes que deverao figurar em Ordem <lo Dia
nas tres sessOes ordinárias subseqUentes
(Art. 170, § 'Z', do Regimento Interno)
Dia 15-1-93, sexta-feira:
Mensagem n• 445, de 1992 (n° 91 om, na origem), pro·
pondo ao senado sejam excetuados dos disposto no an. 4°,
parágrafo (mico, da Resoluçao no 7/92, berr. como no art. 4°,
IV, e seus §§ 1o e 2°, da Resotuçao. no 82/90, os con~ratos a
serem. ~.lebrados pela Unia.o Federal junto a Governo de
pafses credores e suas agencias de cr~dito. (Em rigime de urgencia)
Dia !S-1-93, se·gunda-feira:
Nao foram designadas mãterias para a Or<lem <lo Dia.
Dia 19-1-93, terça-feira:
Projeto <1e Resolução n• 117, <!e 1992, que autoriza o
Governo do Esta<lo <lo Espírito Santo a emitir e colocar no

IriCré:ado,

atra~s

de ofertas públicas, Letrás Financeiras do

Tesouro <lo Esta<lo <lo Espfrito Santo - LFTES, vencfve~>
no prmJetro semestre de 1993.
U - Projeto. em fase de apresentação de--emendas perante a COmisslio de Constituição, Justiça e Cidadania
Projeto de Lei <lo Senado n• 183, de 1992, de autoria
elo Senador José Richa, que dispOe sobre o plebiscito que
difimrfl a forma c sistema de governo e regulamenta o art.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
2" do Ato das DíspostçOes .ConstitucionaiS :rransítórias, alteN• 11, DE 1991-Complementar
rado pela Emenda Constitucional n• 2.
(Em regime de urgencia, nos tei'IIXlS <lo art. 336, 'C",
2" dia: 14-1-93
.
do Regimento Interno)
Último dia: 19-1-93
Continuaç.Ao da votaçao, em turno tínico, do Projeto
de Lei <la camara n• 11, de !991-Complementar (n• 69/89,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerna Casa de origem), de iníciatMi dõ Minist~rio Público da rada a sessão.
União, que <1ispOe sobre a organização, as atribuiçOes e o es(Levanta~se a sesSão às 19 horas e 10 mirJ_utos.)
tatuto <lo Minist~rio Póblico da Uniao, tendo
Parecer sob o 0° 412, de 1992, da Comissão
ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
- de COnstituiç.ao, Justiça c Odadania, favorável, nos
N• 2, DE 1993

1

termos da Substitutivo que oferece.

_ ,., PROJETb DE LEI DA CÂMARA
~N·66,DE1992

.

.

(Em regime de urgencia, nos termos do art. 336, "c",
<lo Reg<mento Interno)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da C4mara n° 127, de 1990)"
·

-------Estab~lece normas oara o resrlstro de freqüência
dos servidores do Senado Federal e dá outras- providências.

O Primeiro Secretário do Senado Federal!_ no uso de
sua competência regimental e regulamentar e de acordo com
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o disposto no artigo 19 da Lei -n, 8.112, de 1990, alterado
pela Lei n' 8.270, e nos artigos 433 a 437 do Regulamento
AdministrativO dO" Senado Federal, resolve:
Art. 19 A freqüência dos servidores do Senado Federal,

a que se refere o artigo 434, caput, do Regulamento

Adminis~

trativo, passa a ser registrada por meio de equipamento eletró~
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servidores suje~tos à escala "de serviço ou horário espedal
de trabalho, ressalvado o que estabelece o § 1' do artigo
49 deste Ato;
II- a não-compensação de horas até o último dia útil
do mês; de acordo com o párágrafo 1"' do artigo 2"'.
Art. 6' Constitui falta ao serviço:
I - a inexistência total de registro de freqüência na jOrnada diária de trabalho;
II- a inexistência total de registro de freqüência por
servidor convocado para sessão ~xtraordinária do Senado Federal ou do Congresso Nacional, no horário estabelecido para
início e término da sessão; e
. _
III- registro de freqüência em horário diferente do estabelecido nas escalas de serviço a que se referem os §§ 19
e 29 do artigo 39 deste Ato, ressalvados os casos de alterações
prévias, autorizadas pelo titular do órgão.
§ 19 O turno de trabalho que apresentar apenas um
registro descarateriza a freqüência inte!;ral naquele turno, não
sendo considerado para o cômputo geral de horas trabalhadas.
§ 2"' O servidor perderá a parcela da remuneração diária; proporcional ao saldo igual ou superior a 60 (sessenta)
minutos, não compensados na forma do parágrafo primeiro
__
_ _
do artigo 2? deste Ato.
§ 3? O sefVidor que faltar ao serviço, conforme o item
II do presente artigo, terá descontado 1/30 da gratificação
de atividade legislativa, para cada falta apurada.
§ 4"' A autorização de eventuais abonos o-u justificação
de falta (s) ou impontualidade(s) é uma atribuição do DiretorGeral, podendo ser delegada aos Diretores de Secretaria à
q~al o servidor esteja subordinado .

nico, aprovado por este Ato e insta!ado em locais determinados pelo Primeiro Secretário.
Parágrafo úriicô. Cabe ao Serviço de Segurança do Senado Federal a fiscalização dos procedimentos de registro
de freqüência através dos terminais de CliP~ação de dados,
podendo, caso necessário, verifiCar o ·crachá do servidor no
____ _
momento do registro.
Art. 2~ Os servidores do Senado Federal cumprirão horário de trabalho fixado pelo Diretor respectivo, de acordo
com as peculiaridades de cada área em razão das atribuições
pertinentes aos-respectivos cargos, respeitada a duração máxiw
ma do trabalho semanal de quarenta horas e observados os
limites mínimo e máximO de seis horas e oito horas diárias
respectivamente, obedecido o período de 8 (oito) às 22 (vinte
e duas) horas.
§ 1? Toda e qualquer ausência do servidor das depenw
dências do Senado Federal durante a jornada de trabalho
deverá ser autorizada pelo titular do órgão onde estiver lotado.
§ 2? Na impossibilidade do cumprimento do- número
de horas da jornada diária, os débitos poderão ser compensados pelo servidor até o último dia útil do mês, devendo
a compensação ocorrer dentro dos limites estabelecidos neste
artigo, exceto_para os servidores·sujeitos a escala de serviço.
§ 311 Os ocupantes de cargo em -cOmissãO ou fimÇão· de
.confiança são submetidos ao regime de integral dedicaÇão
Art. 7~' Para os servidores lotados em Gabinete, o horáao serviço, podendo ser convocados sempre que houver intew
rio será fi.x:ado pelos respectivos titulares, na forma do artigo
resse da administração.
.
433, e parágrafos do Regulamento Administrativo.
§ 4~> O disposto neste artigo não se aplica à duração
Art. 8' O boletim de freqüéncia, (Anexo a este Ato)
de trabalho específica, estabelecida em lei ou resolução.
Art. 39 Os serVidores que curriprem a jornada de trabaw a que se refere o artigo 435 do Regulamento Administrativo
do Senado Federal, será enviado quinzenalmente, à Subsecrelho de mais de um turno, registrarão sua freqüência na entrada
taria de Administraçã'o de- Pessoal. indicando, quanto a cada
e na saída de cada turno.
servidor:
§ 19 Admitir-se-á, para os serVidores sujeitos à jornàda
1- dias de comparecimento;
de trabalho de dois turnos, a utilização de liniites para o
II-Faltas;
início e- o fiiial dos turnos, com uni intervalo mínimo de 1
III- entrada depois da hora regu_lamentar, cptn ~ especi(uma) hora entre os turnos, sendo que cada turno não poderá
exceder a 6 (seis) horas consecutivas, atendida a escala a ficação do tempo de atraso;
IV- saídas antecipadas, com registro do tempo de anteque se refere o artigo 49 deste Ato, e a conveniéncia e o
-cipação; e
interesse do serviço~
.
___
._ .
V -licenças, férias, nojo,gala e outros casos de ausênci~ ·
§ 29 Para os fins deste artigó, não são consideradoS: dias
úteis os sábados, domingos e feriados~ além de outros em previStos no RegUlamento AdministratiVo do Senado Federal.
§ 19 O boletim de freqüência será encaminhã.do, perioque não haja expediente.
dicamente,
ao órgão de lotação de cada servidor e devolvido,
Art. 4" De acordo com as peculiaridades de cada órgão,
preenchido e assinado pelo chefe imediato, até ó último dia
o Diretor respectivo aprovará -esc3.la mensal de se_rviço que
da quinzena, na forma do disposto no parágrafo único do
assegure a manutenção ininterrupta das atividad_es do órgão.
artigo 435 do Regulamento Admiriistrativo do Senado Fe§ 1~ Para o servidor sujeito à escala de serviço. com
deraL
duração do horário de trabalho específico, Serà 3dmitida a
§ 2º A Subsecretaria de Administração de Pessoal contolerância máxima de até 5 (cinco) minutos para os registres
_siderará ausentes os servidores cuja freqUência não obsei-var
· de entrada.
o disposto neste artigo.
§ 2~" As escalas de serviço de que trata o caput deste
Art. 9~' Nos casos de danificação_ou extravio do crachá,
artigo bem como as suas eventuais alterações~ deverão ser
previamente encaminhadas à Subsecretaria de Administração
o servidor deverá fazer imediata comunicação do fato à Subsede Pessoal, no prazo de 3 (três) dias úteis anteriores ã sua cretaria de Administração de Pessoal, para efeito de registro
.
fixação, devidamente assinadas pelo titular do órgão.
da freq üência Çi_ária.
Pará~ único. As despesas decorrentes da danificaArt. 5' Considera-se impontualidade:
I - o registro efetuado após o horário previsto para a ção ou extraviô do crachá serão efetuadas às expensas do
_ ~ntrada, ou antes do horário de saída estabelecido para os_ servidor, que deverá substituí-lo no prazo-máximo de 8 (oito),
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dias úteis, mediante 3)Jtorização da Subsecretaria de Administração de Pessoal.
Art. 10. A Subsecretaria de Administração de Pessoal
encaminhará a todas as unidades administrativas, regularmente, relatórios de apuração das ocorrências na freqüência, recolhidas dos equipamentos de registro, para ciência da chefia
e dos servidores.
.
__ . _
Art. 11. Os servidores do Prodasen e do Cegraf, à disposição- de órgão ou Gabinete da Administração Central do
Senado Federal, ficam sujeitos às normas e horários de funcionamento da unidade onde efetivamente prestam serviço, registrando a freqüência diária nos equipamentos do sistema do
Senado Federal.
§ 1<? A Subsecretaria de Administração de Pessoal encaminhará aos órgãos de lotação, relatório de apuração de ocorrência da freqüência dos servidores a que se refere o caput
deste artigo.
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§ 2<:> O órgão de lotação e_n_caminhará ao 9rgão de ongem do servidor os relatórios de apuração das ocorrên~ias
na freqüência, para registro.
-§ 3~ O órgão ond~ estiver lotado o servidor comunicará
à Subsecretaria de Administração de Pessoal do Senado Federal o horário a que _ele está sujeito, bem assim as respectivas
alterações.
Art. 12. O registro de freqüência não efetuado pelo
próprio servidor acarretará a abertura de processo administrativo disciplinar.
Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Primeiro Secretário.
Art. 14. Este Ato entr-a em v_igor a partir de 18 de
janeiro de 1993.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário_.
Senado Federal, 13 de janeiro de 1993.- Senador Dirçeu
Carneiro, Prfitleiro Secretário.

....
. .,

'"'"a·

ANEXO AO ATO DO PRIMEIRO-SECRETARIO NQ 2, DE 1993

o.

SENADO FEDERAL
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República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL

DIÁRIO

SEÇÃO 11
.ANO XLVIII- N•3

.SEXTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 1993

BRASíLIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 1, DE 1993
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir LFT~MG, destinadas ao
giro de sua dívida mobiJiária com vencimento no 1"' semestre de 1993.

O Senado Federal resolve:
Art. 1<' É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a emitir LFT-MG,. destinadas ao
giro de sua dívida mobiliária com vencimento no 1• semestre de 1993.
Art. 2"' A operação a que se refere o artigo anterior será realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definidano dia de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela
de 12%;
·
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesmo taxa referencial);
d) prazo: até 1.826;
e) valor notninal: Cr$ 1,00;
!) características dos títulos a serem s11bstituídos:
.. · · · · · · ·
Vencimento

Titulo

Quantidade

1°·1-93
I 0-2-93
1°-3-93
1°-4-93
I 0 -5-93
1°-6-93

511826
511826
511826
511826
511826
511826

26.868270
26.844.089
24.843.857
29.021.546
6.165.083
1.027.045
114.769.890

Total

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

Colocaçao

Vencimento

Titulo

Data-Base

4-1-93
1°-2-93
J0-3-93
1°-4-93
3-5-93
I 0 -6-93

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

511823
511826
5!l826
511826
511824
511826

4-I-93
1°-2-93
1°-3-93
1°4-93
3-5-93
! 0-6-93
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁI'!CO DO SENADO FEDERAL
MANOEL VILELA OE MAGALHÃES

Diretor.Oer&l do Senado Federal
. AUACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Eucuuvo
CA.RLOS HOMERO VIEIRA NIN_A
Diretor Administri.tivO
•
LU IZ CARLOS BN>-rcJS
Díretor lnduatra.l

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Im.prctao aob rCiponaabilldade d.t Mesa do Senado Federal
ASSINATURAS

Semestra I ............ ····-····-····-··-····-···-·-----...------·---GrS--?OJJ:®.@

PLOJ;UAN AUGUSID COUTINHO MADRUGA

Diretor Adjunto

Tiragem 1.200 exemplares

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n'' 565, de 20 de setembro
de 1979, do Banco Central;
i) autorização legislativa: LeLn" 9.589, de 9 de junho de 1988, Decreto n' 29.200, de 19 de janeiro
de 1989 e Resolução n" 1.837, de 23 de janeiro de 1989, da Secretaria da Fazenda do Estado.
·
Art. 3' O prazo para o exercício da presente autorização é de 270 dias. ··
Art. 4'·' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposiçÕes
em contrário.
Senado Federal, em 13 de janeiro de 1993.- Senador Mauro Beuevides, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e cu, Mauro Benevidcs, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 2, DE 1993
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito externo,
com garantia da União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
- BIRD, no valor total equivalente a até US$145,000,000.00 (cento e quarenta e cinco milhões
de dólares norte-americanos), destinada ao financiamento do Programa de Saneamento Ambiental dos Ribeirões Arr11das e Onça na Região Metropolitana de Belo Horizonte- MG.
O Senado Federal resolve:
Art. I'' É autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais, nos_ termos da Resoluçao n• 96,
de 1989 e da Resolução n• 36, de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo,
com.garantia da União, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD,
no valor total equivalente a até US$145,000,000.00 (cento e quarenta e cinco milhões de dólares norte,americanos).
Parágrafo único. A operaçao de crédito externo referida neste artigo destina-se ao financiamento
do Programa de Saneamento Ambiental dos Ribeiroes Arrudas e Onça na Região Metropolitana de Belo
Horizonte- MG.
Art. 2<:> As condições fiiiartceiras da operação são as seguintes:
a) mutuário: Governo do Es~do de Minas Gerais; ·
b) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD;
c) valor: equivalente a até US$145,000,000.00 (cento e quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanos);
d) garantia: República Federativa do Brasil;
e juros: meio por cento ao ano acima dos custos dos empréstimos selecionados (qualified borrowings),
cotados no semestre precendente;
comissão de compromisso (comission fee): três quartos por cento ao ano sobre o montante não desembolsado, contada a partir de sessenta dias após a data da assinatura do contrato;
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f) destinação dos recurosos: Programa de Saneamento Ambiental dos Ribeirões Arrudas e Onça
na Região Metropolitana de Belo Horizonte - MG;
g) condições de pagamento:
-do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e consecutivas, vencendo a primeira em 15.4.1998
e a última em 15.10.2007~
-dos juros: semestralmente vencidos, em 15.4. e 15.10 de cada ano;
da comissão de compromisso: semestràlmente vencida, em 15.4 e 15.10 de cada ano;
h) autorização legislativa: Lei Estadual n" 10.890, de 22 de outubro de 1992.
Art. 3• O prazo ·máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias,
a contar de sua publicação
Art. 4' É revogada a Resolução do Senado Federal n'' 87, de 29 de dezembro de 1992.
.
Art. 5• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 13 de janeiro de 1993. - senador Mauro Benevides, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 5• SESSÃO, EM 14 DE JÀ-NEIRO DE
1993

- N~ 217/92, encaminhando informações sobre os que-sitos constantes do Requerimento n9 713, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon.

1.1-ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1- Ofícios do I• Secretário da Câmara dos Depu-

tados
-N<?S 3 a 5/93, encaminhando autógrafos de projetes
de lei sancionados e n"' 6/93 comunicando a aprovação de

projeto de lei do Senado.
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetes:

-Projeto de Lei da Câmara n•!, de 1993 (n•3.387/92,
na Casa de -"origem), que dispõe sobre o plebiscito que
definirá a forma e o sistema de governo e regulamenta
o art. 29 do Ato das DisposiçQes ConstitUcionais Transi~
tórias, alterado pelã Emenda Constitucional n~ 2.

-Projeto· de Lei da Câmara n• 2, de 1993 (n' 20/93,
na Casa de origem), que dispõe sobre a revisão geral da
remuneração dos servidores públicos civis e m:ilitares do
Poder Executivo Federal e dá outras providências.
1.2.2- Avisos do Ministro da Fazenda
- N'' 1.517 e L520/92, encaminhando informações

sobre os quesitos constantes dos Requerimentos

n~

731

e 753, de 1992;de autoria dos Senadores Eduardo Suplicy
e João Rocha.

- N•' 1.525, 1.527 e 1.534/92, encaminhando informações sobre os quesitos constante dos Requerimentos

n~

675,793 e 726, de 1992, de autoria dos Senadores Eduardo
Suplicy, Esperidião Amin e Pedro Simon, respectivamente.
- N' 9193, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n~ ~89, de 1992, de autoria

do Senador João Rocha.

1.2.3 - Oficio do Ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da Repúbüca

1.2.4- Requerimento
-N9 15/93, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
solicitando a trans-crição nos anais desta Casa do discurso
pronunciado pelo Vice-Presidente da Câmara de Senadores
da Argentina, Senador Luis Le6n, e ex-Presidente do Parlamento Latinoamericano, pronunciado na sessão de 28
de outubro de 1992, homenageando a memória do Deputado Ulysses Guimarães. __

1.2.5 - Discursos do Expediente

SENADOR VALMIR CAMPELO ~Prática abusiva
da indústria farmacêutica, com aumento dos preços dos
remédios.

SENADOR MAGNO BACELAR- Viabilidade da
aplicação do saldo da balança comerçial em obras públicas.

SENADOR NEY SUASSUNA- Discurso de posse.
1.3- ORDEM DO DIA

Projeto de Lei da Câmara n' 11, de 1991-Complementar (n• 69/89, na Casa de origem), de iniciativa do
Ministério Público da União, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público
da União.Rejeitado o Requerimento n9 868/92, ficando
mantido o inciso IV e o § 2~> do art. 37 do Substitutivo,
aprovado anteriormente-. À Comissão Diretora para redigir
o vencido para o turno suplementar.
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara

n' 11/91-Complementar. Aprovado com emendas após parecer de plenário sobre emendas oferecidas nesta data,
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após usarem da palavra os Srs. Cid Sabóia de Carvalho
e Bello Parga. A Comissão Diretora para redação final.
Redação final do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara no 11191·Complementar. Aprovada, após
usarem da palavra os Srs. Cid Sabóia de Carvalho e Eduardo Suplicy. A Câmara dos Deputados.
1.3.1- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minütos, com Ordem do Dia que
designa.
1.3.2- Ordem do Dia (continuação)
Projeto de Lei da Câmara n' 66, de 1992 (n' 8191,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República. que dispõe sobre o regime jurídico da exploração
dos portos organizados e das instalações portuárias, e dá
outras providências. Discussão adiada por 24 horas por
solicitação do relator Senador Júlio Campos, após leitura
de pareceres.
Projeto de Leida Cãmara n' 127, de 1990 (n' 3.654/89),
de iniciatiVa-do Presidente da República, que dá nova redação ao art. 19 do Decreto-Lei n9 6.460, de 2 de maio de
1984, que regula a construção e a exploraçã9 portuárias
rudimentares. Discussão adiada por 24 horas por solicitação
do relator Senador Júlio Campos, após leitura de pareceres.
1.3.3~- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Considera,
ções sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 66. de 1992,
que dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos
organizados e das instalações portuárias, e dá outras providências; constante da Ordem do Dia da presente sessão.

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES-Metas do
governo Itamar Franco.
SENADOR LOUREMBERG NUNES ROCHANíveis crescentes da brutalidade urbana no Brasil. Transcrição nos Anais da Casa, do editorial do Jornal do BrasU,
do dia 12-1-93, intitulado A Lei da Vingança, que tece
considerações acerca c;ia· pena da morte.
IA-ENCERRAMENTO
_
2- ATA DA 6' SESSÃO, EM 14 DE JANEIRO DE
1993
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1-- Requerimentos
- N' 20, de 1993, de autoria do Senador José Richa,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da
Câmara n' I, de 1993 com o Projeto de Lei do Senado
n' 183; de 1992.
- N' 21, de 1993, de autoria do Senador José Richa
e outros Senadores, solicitando a transcrição nos Anais
do Senado, do editorial do jornal Folba de S. Paulo, do
dia 10 de janeiro de 1993, intitulado Por que parlamentarismo.
- N~' 22, de 1993, de autoria do Senador Francisco
Rollemberg, solicitando a transcriçãO nos Anais do Senado,
do editorial sob o título À Sombra do Plebiscito do Jornal
do Brasil de 14 de janeiro corrente.

.Janeiro de 1993

- n• 23, de 1993, de urgência c para o Ofício S-9,
de 1993, do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul,
relativo a operação de crédito junto ao Banco Comercial
Bancesa S.A.
- N9 24, de 1993, de urgência b para o Projeto de
Lei da Cãmara n' 2, de 1993 (n' 3.496/93, na Casa de
origem), que dispõe sobre a revisão geral da remuneração
dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo
Federal e dá outras providências.
2.2.2 - Apreciação de matérias
-Requerimento n9 23/93, lido no expediente da presente sessão. Aprovado.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 2/93, em regime de
urgência, nos termos do Requerimento n 9 24/93. Aprovado,após parecer de plenário. A sanção.

2.2.3 - Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 19 horas e 5 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
2.3 -ENCERRAMENTO
3- ATA DA 7• SESSÃO, EM 14 DE JANEIRO DE

1993

3.1-ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1- Requerimentos
-N9 25, de 1993, de urgência para o Projeto de Lei
da Câmara n9 83, de 1992, que institui a Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais
para a organização do Ministério Público dos Estados, e
dá outras providências.
_
_
- Ne 26, de 1993, de urgência para o Projeto de
Lei da Câmara 0° 1, de 1993, que-dispõe sobre o plebiScito
qUe definirá-a foi"ma e o sistema de goveni?> e regulamentão art. 29 do Ato das Disposições ConstitUCionais Transitórias, alterado pela Emenda Constitucional n9 2.

3.2.2 _: Apreciação de matérias
-Requerimento n"25/93, lido em Expediente da presente sessão. Aprovado.
-Requerimento n9 26/93, lido em Expediente da presente sessão. Aprovado.
3.2.3 - Designação da Ordem do Dia da pr6xlma sessão

3.3- ENCERRAMENTO

4- ATOS DO PRESIDENTE
N~ 8 e 9, de 1993
· ~
5- ATOS DO 1• SECRETÁRIO
Ato n' I, de 1993
Instrução Normativa n9 1, de 1993

6- MESA DIRETORA
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
.
~

-~
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7" Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura
Presidc'Jncia dos Srs. Racbid Saldanha Derzi, Iram Saraiva,
Epitácio Cafeteira e Magno Bacelar
ÀS 14 HORJ\S E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SHS. SENADORES:

Alfonso Camargo ~ Albano -Franco - Alufzio Bezerra
- Bello Parga - Beni V eras- Carlos PatrocfnTo -Cid Saboia
de Carvalho - parcy Ribeiro - Dario P~reira - Dirceu Car~
neiro - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira ..,. F1aviano Melo
- Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson
Camata - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida- Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Jarbas
Passarinho - J oao C.almon - Joao França - Joao Rocha Josaphat Marinho - José Paulo Biso! -José Richa - José
Sarney- Júlio Campos - Júnia Marise - Jutahy Magalhães
-Juvêncio Dias- Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg
Nunes Rocha- Magno Bacelar- Mansueto de' Lavor- Márcio Lacerda -Marco Maciel -Mário Covas- Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrao - N~bor Júnior - Nelson
Carneiro - Ney Maranhão- Odacjr Soares- Onofre Quinan
-Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzi Raimundo Lira - Ronaldo Aragao - Ruy Bacelar - Valmir
Campelo - Wilson Martins.

cionais Transitórias, alterado pela Emenda Constitucionãl n9
2, será realizada, em todo o território nacional, no dia 21
de abril de 1993, obedecidas as nonnas estabelecidas nesta
Lei.
Parágrafo .único; Somente poderão participar da consulta popular de que trata este artigo os eleitores inscritos
até cem dias antes do plebiscito.
Art. 2• A votação far-se-á por meio de cédula oficial
única, impressa e distribuída exclusivamente pela Justiça Eleitoral, conforme modelo anexo, dobrável ao meio, para resguardar o sigilo, A ordem dos dizeres da cédula será objeto
de sorteio.
.
§ 1~ Na apuração de cada voto serão comPutadas as
duas opções contidas na escolha do eleitor.
§ 29 Serão considerados vencedores a forma e o sistema
de governo qUe obtiverem a maioria dos votos válidos, excluídos os em branco.
·

Art. 3• O voto no plebiscito é obrigatório para maiores
de dezoito anos e facultativo para analfabetos, maiores de
setenta e maiores de dezesseis, menores de dezoito anos.
Parágrafo único. Ao eleitor em trânsito ou residente
no exterior fica assegurado o direito de votar, obedecidas·
normas específicas baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 4~ Para representar as diferentes correntes de penO SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteirá) :_ A lista de
samento sobre forma e sistema de governo serão organizadas
presença acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores.
tr~s frentes parlamentares às quais se vincularão entidades Havendo número regimental, declaro aberta_a sessão.
representativas da sociedade civil.
Sob a proteção de Deus, iniciamos noS$OS trabalhos.
§ 1~ As frentes que representam, respectlvamente, oO Sr. 1~ Secretário procederá à leitura do Expediente.
~arlamentarismo com República, o Presidencialismo com ReÉ lido o seguinte:
pública e o Parlamentarismo com Monarquia, organizadas
-- sob a forma de sociedade civil, devem ter estatuto e programa
EXPEDIENTE
definindo as características básicas da forma e do sistema de
governo que cada qual defenderá.
OFÍCIOS DO SR. I• SECRETÁRIO
§ 29 As frentes devem registrar-se perante a Mesa Dire~
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
tora do Congresso Nacional, que baixará normas para tal
fim.
.
.
9
§
3
Em
caso
de
disputa,
compete
à Mesa Diretora do
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguinCongresso Nacional definire indicar a frente que representará
tes projetos:
a respectiva corrente de pensamento.
PROJETO DE LEÍ DA CÂMARA N•l, DE 1993
§ 4~> Da decisão da Mesa Diretora do Congresso Nacio(n• 3.387/92, na Casa de origem)
nal, mediante apoiamento de dez por cento de congressistas,
cabe recurso, sem efeito suspensivo, ao PlenáriO do Congiesso
Dispõe sobre ~ plebiscito que definirá a forma e Nacional.
o sistema de governo e regulamenta o artigo 2' do Ato
Art. 59 Durante os sessenta dias que antecederem a
das Disposições Constitucionais Transitórias, alterado
véspera da realização do plebiscito, as emissoras de rádio
pela Emenda Constitucional n• 2reservarão, diariamente, trinta minutos de sua progra~ação,
__de sete às sete e trinta horas e outros trinta minutos de dezoito
O Congresso Nacional decreta:
às dezoito e trinta horas; e as emissoras de tele visão rcse rva.
Art. 1~ O plebiscito sobre a forma e o sistema de gover~
rão, diariamente, trinta minutos de sua programação, entre
. no, previsto no a"rtigo--2~ do Ato das Disposições Constitu- às treze e treze e trinta horas, e outros trinta minutos, entre.-

-.

,'•
'•,

· ...
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às vinte e trinta e vinie e Uma l;toras,_ para divulgar, em re~
nacionais, a propaganda rélativa ao plebiscito.
§ 19 O espaço destinado à propaganda do plebiscito só
pode ser utilizado pelas frentes nacionais constituída~ ·na fqrma
do art. 4? desta Lei, sendo que, em cada período, cada uma
delas disporá de dez minutos, obedecidÕ o rodízio na orde~
de a~resentação.
-~
§ 29 A utilização do espaço e do tempo a que se refere
o caput deste artigo respeitará posições político-partidárias
diferenciadas, na proporção de sua representação parlamentar
na respectiva frente.
§ 3"' As_ transmissõe~ e a _ger.ação de imagem e som serão
feitas, gratuitamente, pela Radiobrás, podefldo as frentes nacionais, de comum acordo com as emissoras de rádio ou televisão, dispor, de modo diverso, do respectivo espaço de tempo,
utilizá-lo contínua ou fracionadamente e, ainda, alterar o horário ou optar por divulgações regionais.

Janeiro de19913,

§ 49 As emissoras de rádio e televisão podem abater
de sua renda bruta, para efeitos do imposto de _renda, como
despesa, o valor correspondente ao espaço utilizado na campanha do plebiscito, nos termos desta Lei.
-Art.- 69 Até a realização do Plebiscito, as frentes nacionais podem levantar recursos para suas campanhas, recebendo
contribuições e doações de pessoas :ffsicas e jurídicas, estabelecido que podem ser deduzidos, como despesa, para efeitos
do imposto de renda, valores até o correspondente, ao máximo, de 45.000UFIR.
Parágrafo único. prestação de contas pelas frentes parlamentares, perante o Tribunal Superior Eleitoral, será apresentada dentro do prazo de noventa dias após a realização
do plebiscito, ·revertendo eventuais sobras de recursos, obrigatoriamente, ao fundo partidário.
Art. 79 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO ÚNICO

TIHBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PLEBISCITO

o

Marque com um (X) o sistema e a forma de governo de sua escollta

~

~

PARLAMENTARISMO

o

REPUBLICANO
MONARQUIA

PRESIDENCIALISMO REPUBLICANO

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSUTUIÇÁO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
..
5 DE OUTUl!.RO DE 1988
(Disposições eleitorais e partidárias)

CAPÍTULO IV
Dos Direitos Políticos

····-····-----·-Ti-rui:ci·ü·····-.-·-----·,····· ,_....~---Dós Direitos e Garantias Fundamentais

..........-...... ,...... cÃPtrui:o.í!i_..,..,,.,....,..,...
Da NacionaUdade

,:~:;::·;·

·

Art. 14. A soberania popular serã·exercida pelo sufrâ'
gio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual
para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
I I - referendo;
III- iniciativa popular.
§ 19 O alistamento eleitoral e o voto são:
r- obligatóriOs para os nlàiores de dezoito anos;
II- facultativos para:
a) os analfavetos;
b) os maiores de setenta anos;
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c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2'í' Não podem alistar~se como eleitores os estrangei-

ros e, durante o período do serviço ntHitar obrigatório, os
conscritos.
§ 39 São condiçõeS de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
__ _
II - o pleno exercfcio dos direitOs- PofitiOOs;
111- o alistamento eleitoral;
_
____ _
IV- o domicílio eleitonif na ctrCUflSCrição;
V- a filiação partidária;
·· ·
VI- a idade mínima de:
a) trinta e_ cinco anos para Presidente e Vice-Presidente
da República e Senador;
b) trinta anos para Governador_ e Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado
Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e Jui:z de Paz;
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4 9 São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ s•: São inelegíveis para os mesmos· cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito
Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído
nos seis meses anteriores ao pleito.
§ 69 Para concorrerem a outros cargos, o Presidente
da República, os Governadores de Estado e du Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos niandã.tOS
até seis meses antes do pleito.
§ 79 São inelegíveis, no território de jurisdição do titu~
lar, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o
segundo grau ou por adoção, do Presidnete da República,
de governador de Estado ou Território, do DiStrito Federal,
de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis
meses anteriores ao p~eito, salvo se já titular de mandato
eletivo e candidato ã reeleição.·
§ 8' O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes
condições:
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
II -se contar mais de dez anos de serviço, será agregado
pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
§ 99 Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessão, a fim de proteger a
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência
do poder económico ou o abuso do exercício de função, cargo
ou emprego na administração direta ou indireta.
§ 10 O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a
Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder económico, corrupção ou fraude.
§ 11 A ação de impugnação de mandato tramitará em
segredo de justiça, resp~mdendo o autor, na forma da lei,
se temerária ou de manif~sta má-fé.
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja
perda ou suspensão s6 se dal;'á nos- casOS~de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II- incapacidade civil absoluta;
III- condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
- --_IV- recusa de cumprir obrigação a todos ímposta ou
. prestação alternativa, nos termos do art. 59 , VIII;

V -improbidade administrativa, nos termos do art. 37,
§ 4'.
••••••••••• ç ••••••••••••••
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ATO DAS DISPOSIÇÚES
_
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

••••.••• •-ç~.--.-. ••• _.,.. ...............-~. ;~ .... -~- ~-:•; •• --~-:;;.. ~ .-.; .. ~ ;~- .......... .

Art. 2 9 No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, a~rav_és_de plebiscito, a forma (república ou monarquia
constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou
presidencialismo) que devem vigorar no país.
·.
§ 19 Será assegurada gratuidade na livre divulgação dessas formas e sistemas, através dos meios de comunicaÇão de
massa cessionários de serviço público.
§ 29 O Tribunal Superior Eleitoral, promulgada a Constituição, expedirá as normas regulamentadoras deste artigo.

.... _., .................................................................. :. ...... .
EMENDA CONSTITUCIONAL N' 2, DE 1992

Dispõe sobre o plebiscito previsto no art. 29 do Ato
Disposições Constitucionais Transitórias.
As Mesas da Câmara dosDeputados e do Senado Federal,
nos termos do § 3' do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ·ao texto constitucio~al:__
Artigo único. O plebiscito de que trat.a o art._ 29 d_o
J\to d~_s Dispo~i_çpes ConstituCionais Transitórias realizar-se-á
rio dia 21 de abril de 1993.
§ 1' A forma e o sistema de governo dej"inidos pelo
plebiscito terão Vigência· enl fi-dei janeiro de 1995.
§ 29 A lei poderá dispor sobre a realização do plebiscito,
inclusive sobre a gratuidade d~ livre divulgação das fprmas
e sistemas de governo, através dos meios de com~n.i~ªçã;o
de massa concessionários ou pemufssionáriOS de serViço públi·
co, a_ssegurada igualdade de tempo e paridade de horários.
§ 39 A norma constante do parágrafo anterior não eX·.clui a competência do Tribunal Superior Eleitoral para expedir
instruções neceSsárias .à realizaçâo da consulta plebiscitária.
Brasília, 25 de agosto de 1992
A Mesa da Câmara dos Deputados
Deputado Ibsen Pinheiro
Presidente
_
Deputado Genésio Bernardino
19 Vice-Presidente
Deputado Waldir Pires
29 Vice-Presidente
Deputado Inocêncio Oliveira
Primeiro Secretário
Deputado Etevaldo Nogueira
Segundo Secretário
Deputado Cunha Bueno
Terceiro SeCretário
Deputado Max Rosenmann
Quarto Secretário
A Mesa do Senado Federal
senador MaurO- Benevides
Presidente
Senador Alexandre Costa
19 Vice-Presidente
Senador Canos De'Carli
2' Vice-Presidente
Senador Dirceu Cai:O.eiro
Primeiro Secretário
Senador Mareio Lacerda
~as
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Segundo Secretário
Senador Rachid Saldanha ))erzi
Terceiro Secretário
Senador Iram Saraiva
Quarto Secretário

TÍTULO VIII
Do Fundo Partidário

(A Comissão de Constituiçlio, Jus_tiça_e Cidadania)
LEI N' 4.737, DE 15 DE JULHQ_OE 1965
(Texto consolidado)
Institui o Código Eleitoral
······--·········-········rPARrt.oü!NT:A···-~"'-····--············

Disposições V árias
• •

•
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TÍTULO II
· Da Propaganda Partidária

Art. 95. O Fundo Especial de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos será constituído:
I - das muitas e penalidades aplicadas n.os termos do
Código Eleitoral e leis conexas;
.
I I - dos recursos fina1;1_ceiros que lhe fo~em destinados
por lei, em caráter permanente ou_ ~wentual~ _
.
III -de doações de pessoa ftstca, no limite má.xtmo _de
200 (duzentas) vezes o maior salário mínimo do país, n~clust~e
com a finalidade de manter os institutos de estudos e formaçao
_
__
política;
.
IV -de dotações orçamentánas da U n_tao.
_
§ 19 As dotações a que se refere o ttetn III poderao
ser feitas difetaniente :iõ" partido, que as Conta~ilizará em
livro próprio e prestará contas·nos te~os desta Le1, f~cultada
a sua dedução da renda bruta, para fms de cálculo do Imposto
ae -renda.
.
·········--··························--···································~····

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

...... Art~-245: u·A·r~ãi;~ç~~-d~-q~~iq~~;·;t~·d;·p;~·p~g~~&
partidário oU eleitoral, em recurso aberto, não depende de
licença da polícia.
·
§ 1"' Quando o ato de propaganda tiver de realizar-se
em lugar designado para a celebração de ,comício, na forma
do disposto no art. 3' da Lei n' 1.207, de z.;;. de out~bro
de 1950, deverá ·ser feita cQmuliicação â autondade poh~1al
pelo menos 24 (vinte e· quatro) horas ru:ttes de sua reahzação.('')
.
.
§ 2"'- Não ·havendd local anteriormerite fixado para a
celebraçãO de Comício·, ·ou sendo !mpossível Oll difíCil ~ele
realizar-se O ato de propaganda ele1toral, ou havendo pedtdo
para designação de outro,_ a co~~ni~ção a 9~e s~ refe~e
o parágrafo anterior será fexta, no mfrumo, com antecedência
de 72 (setenta e duas) horas, devendo a autoridade policial,
em qualquer desses casos, nas 24 ( ~nte e quatro) horas segui~
te, designar local amplo e de fácil acesso, de modo que nao
.
impossibilite ou frustre a reuniãq. - --··
§ 3• Aos órgãos da Justiça Eleitoral compete Julgar das
reclamações sobre a localização dos· co_mícios e ~rovidências
sobre a distribuição equitativt~- dos locals_ aos parttdos.
Art. 246. A propaganda mediante cartazes s6 se permitirá, quando afixados em quadros ou painéis destin.ados exclusivamente a esse fim e locais indicados pelas Prefeituras, para
utilização de todos e partidos em igualdade de co~dições.\')
Art. 247. É proíbida a propaganda por meiO de anuocios luminosos faixas fixaS; cartazes ·colocadoª_ em pontos
não especialme~te designados e inscrições nos leitos das vias
·. _
__
.
públicas, inclusive rodovias.
Art. 248. Ninguém poderá impedtr a propaganda elettoral, nem utilizar, alterar ou perturbar os meios lícitos nela
empregados.
_
. .
.
Art. 249. O direito de propaganda não tmport~ restnção ao poder de policia quando este deva ser exerc1do em
beneficio da ordem pública.

·············---cF.i·N;-_s·_682;·r;E.·2i"IiFi"iiJLííci"oíiY97i., ..... .
(Texto consolidado)
Lei Orgânica dos Partidos Políticos

... ; ...........

--~-·----~--·~·

····--·--· ·······-····-··· -----······

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 2, DE 1993
(n• 20/93, na Casa de origem)
(De inlciativa do Presidente da República )
Dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos
servidores públicos civis e militares do Poder Executivo
Federal e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica concedido aos servidores civis e inilitares
do PÚder Executivo Federal da administração direta, autárquica e fundacional, bem com~ dos extintos Territórios, a
partir de 19 janeiro de 1993, reaJust~mento de cem por cent?
incidente sobre os valores dos venCimentos, soldos e demms
retribuições, vigentes em dezembro de 1992.
__ _ _ _
Art. 29 Os soldos e vencimentos fixados nos Anexos
I a IV da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de 1992, uma
vez reajustados na forma do artigo anterior, serão ainda acresctdos, a partir de 19 de janeiro de 1993, da importância de
Cr$102.000,00 (centro e dois mil cruzeiros), que passará a
integrá-los para todos os fins.
Art. 39_ Em decorrência do disposto nos arts. 19 e 29 ,
os valores dos soldos e vencimentos dos servidores do Poder
Executivo são os constantes dos Anexos I a IV desta Lei.
· -Art. 4\. O Poder Executivo enviará, até 28 de ~evereiro
de 1993, projeto de lei especificando os critérios para rê"t;osi·cionamento dos servidores civis nas respectivas tabelas e a
adequação dos postos, graduações e soldos dos servidores
militares, tendo em vista as tabelas constantes dos Anexo
I, II e III da Lei n' 8.460, 17 de setembro de 1992, e I,
II, III; e V desta Lei.
Parágrafo único. O rCposicionaine'ntO e ·a a?equação
não ultrapassarão três padrões de soldo ou de_ ven~u:IJ.ento:
Art. 59 Os titulares dos cargos de magtsténo supenor
e de magistério de 19 e 29 graus perceberão, a partir de 19
de janeiro de 1993, os vendlnentos _constante~ do Anexo. IV,
--cujos valores serão objeto de proJeto de le1 a ser envtado
pelo Poder Executivo, até 28 de fevereiro der 1993, tendo
em vista maior valor de vencimento constante do Anexo II
desta Lei.
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Art. 6<:> Quando da adequação da tabela constante do
Anexo I desta Lei, nos termos do art. 49, os oficiais-gerais
passarão a percebei os soldos constantes do Anexo V.

Art. 79 Os reposicionamentos e a adequação a que se
referem os arts. 4~". 59 e 6~> desta Lei produzirão efeitos financeiros a partir de 1» de janeiro de 1993 e_ as deferenças de
remuneração referentes aos meses de janeiro-e fevereiro serão
pagas em março de 1993.
Art. 89 A remuneração dos cargos em comissão e funções gratificadas de natureza civil, dos juízes do Tribunal Marítimo e as gratificaÇões Pelo exercício de função nos gabinetes
dos ministros militares passam a ser. a partir de 1 janeiro
de 1993, as constantes do Anexo VI desta Lei.
<:>

Art. 99 O servidor titular de cargo do Grupo-Direção
e Assessorarnento Surperiores- DAS ou de cargo de Direção
de Instutuição de Ensino -CD que optar pela remuneração
do cargo efetivo não poderá receber remune_~!J.Çãq mensal su~
perior a maior remUneração paga ãos servidores a que se
refere o Anexo V desta Lei, não ocupantes de cargo ou função
de confiança.
§ 1\> Excluern~se do cômputo, para os fins deste artigo,
as vantagens a que se referem as alíneas "a" a "n" e "p"
do inciso II do art. 3• da Lei n• 8.448, de 21 de julho de
1992.

CUID.O IE a.!l
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§ 2"' O disposto neste artigo aplica~se aos limites pre~
vistos no art. 19 da Lei n"' 8.477, de 29 de outubro de 1992,
e no § 2• do art. 1• da Lei n• 8.538, de 21 de dezembro
de 1992.
Art. 10 Os fatores da Gratificação de Atividade pelo
Désempe:ilho de Função a que se refere o art. 14 da Lei
Delegada n• 13, de 27 de agosto de 1992, são calculados sobre
o maior vencimento constante do An~xo II desta Lei, nos
níveis indicados no Anexo VI.
Art. 11 A Secretaria da Administração Federal, a Se~
cretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República e o Ministério da Fazenda realizarão
o acompanhamento e o controle da despesa de pessoal e de
encargos sociais dos órgãos e entidades que recebam recursos
à conta dos Orçamentos da União.
Parágrafo único. Os Ministros de Estados titulares dos
órgãos a que se refere este artigO baixarão as instruções necessárias â sua execução.
Art. 12 O diposto nesta Lei aplica-se aos proventos da
inatividade e às pensões decorrentes do falecimento de servidor público federal civil e militar.
Art. 13 Fica o Poder Executivo autorizado a liberar
os recursos firianceiros neceSsários ao cumptimentô-âesta Lei.
Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15 Revogam~se aS disposições em contrário.
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No~

de

Janeiro de 1993

d€ 1993.

Tabt:l:a dE Y"Cncimentos ap 1 i civ~ is dos $erVa dores das Carr·e i I" as de Oaplomata,
tor i a do ·TeSO•.lro Nac Lonal, Policia Federal. Polícia c i v i 1 do DF € dos Polic:Ja.is.Civis dos €;-:t intos T~rritÓrJOS Federais.- Orçamento. de Fínanç:as
Pol ít 1 c as Públicaos
Control~. Procurador _I a dj:~._fazend~ Nac iOni!.l. E5Pecial ista
e Gctstão Gov«-rname:ntal e dos se:rv1dcres da SAE_, CNPq,. FCGIA, CNEN, SUSE?~ Cl,JM~
FIOCRUZ e IPEA.

A1.1d i

•

""'

NíVEIS

CLASSE"

40 HORAS

PADRÃO

A

III
II
I

9.528.660,00
8.915.940,00
8.331.-480,00
1.3:..•• 880,00
6.888.069,00

~·
B

IV
IIT
II
I

6.689.209.00
6.496.173,.00
6.308.793~00

V!

SUPERIOR

c

v

IV
III
II
I

v
D

IV
III

A

III
II
I
VI

v
B

IV
III
II

c

I
~l
IV
III

D

A

B

c

3.771.38~.0·

3.838.9~0.00

~.97

IV
III
II
I
III
II
I
~I
IV
IIl.

2 .. 856.672,00
2.739.235,00
2 .. 626.804,00

v

IV
III
II
I

o

4.994.~10,00

I

V!

AUXILIAR

~v

III

II

I

5"""/···~···
.. 191 .. 551,7::
5 .. 042.406. 7~
4.897.629,7::
4.7~7 .094. 7~
4.620.682~5~

v

II
I

6.712.455,0~

6.274 .. 110,0€

6.126.910.00
5.950.350.00
5.778.969,00
5.612.610,00
5.451.124,00
5.294.372,00
5 .. 142.212,00

3 .. 679.636.,00
3.527.115,0_0_
3.381.096,00
3.241..301..,00
3 .. 107.467,00

II.

7.171 .. 99s.-0e

4.48EJ.262 .. 5'
4.359.726,7~

4.234.957,51
4.113.843,0(
3.996.279 ,0'
3.882.159.0'

4.851.138,00 3. 663.853. 5·
4.711.967,00 '3.559.475.2
4.576 .. 877~00 3.458.1.57,7
4.445.741,00 3.359.805,7
5.633.040,00 4 .... 50 .. .280.0
5.397 .. 242,00 4.073 .. 431. .5
5.171-.495,00 3 .. 904.121,2.
4o9;;Jo;Jo373,00 3.74...!.029,7
4.748.464,00 3.586.848,0
4.'550.376-,00 3.438.282,0
4.360.7:33,00 3.296.049,7
4.179.175,00 3.159.881,;;:
4.005.357,00 3.0'29.517.7

II
I

INTERMEDIAR lO

30 HORAS

VENCIMENTO

--

~-;:~-~~~·;
"""
;;Jo&,<;,
O

2.670.836,:;:
2.561.322,0
2.456.475.7

2.356.100.~

3 .-3~5. 68~' 00
3.176.076,00
3 .. 024.345,00

··~ ,_
2~ ..-~"··
1.68.004.~
2 .. 079.926,;,
1.995 .. 603,12
1.914.875,t
2.5.27 .26w,~
2.407.557,t
2.293.758,;

~-880.104,00

....

2.742 .. 981,00
2.612 .. 627,00
2.488.707,00
2 .. 370.903,00
2.258.914,00
..! • ! ........... 4 . .:.1"3". 00
2.051.246,00
i-955.035,00
1..863 .. 572,00
1.776.624,00
1.693 •.968,00
1·.61C.391,00
1 .. 540 .. 692,00
1.469.681,00
t.402 .. tni,00
!--338 .. 000.00

2 .. 082.735,:
1 .. 984.970.~

-~~8,~~

2.519.167~00

1~:J

.. .:.o/~,

1.892.030.~

1.803.677 ·'
1.7!9 .. 685~~
1.639.839,'
1.563.934.~
1.491.776,~

1.423.179.•
L357 .968,·
1.295.976 •.
•• ~~/ -~4~ ..
1.181.019.·
1.127.760,
1 .. 077.131,.
1 .. 029.000,
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oe 1993.

de vencimentos apl icá11eis aos Cargos o o Sistema de ClassiTic~ac:ão de Car-9os
i n'5t i tt.1 (dos pelas Leis nrs. 5.645/70 e 6. '550/78 ,_ do_s servidores do
EMBRATUR, INCRA, CFIAer', IBPC, IBAC, FBN, _FCRB •, _FC_p, LBA, FUNAI-r

FUNAG, FUNOAJ, FAE. IBGE, ENAP, FUNDA~CENTRO, FNS, ROGUETTE PINTO, FNDE,
SUOAH, SUFRAHA, SUDENE, CEPLAC. CAPES e TABELAS DE ESPEtiALISTAS.
VENCIMENTO

NíVEIS

.

CLASSE

A

PADRÃO

III
II
I
VI

I

8.628.258,00
8.141.464,00
7.67:1..819,.00
6.545.668,00
6.116 .. 985,.00
5.901.504,00
5.693 .. 743,00
5.493.424,00
5 .. 300.282,00
5.114.058,00
4.934-506,00
4.761-387,00
4.594.469,00
4.433.531,00
4.278.358,00
4.128.744,00
3.984-490,00
3 .. 845.404,00
3.711.300,00
3.582.000,00

l~I

·-~«0-0••-00

v
8

SUPERIOR

c

IV
III
II
I
VI

v

IV
III
II
I

v
D

A

IV
III
II
II

r

VI

v

I

B

IV
III
II

r

VI
INTERHEDIARIO

c

v

IV
III
II

I

v
D

IV
III
II

r

A

III
II

r

VI

v
B

IV
III
II
I

VI

AUXILIAR

c

v

IV
III
II
I

v

o

40 HORAS

IV
III
II

I

4.082.119,00
3 .. 939 .. 535,.00
8 .. 802.059,00
3.669.508,00
3.541.706.~0

3.418.482,.00
3.299.672.00
3.185.119,00
3.074.669,00
2.968 .. 176,00
2.865.499,00
2.766.499,00
2.671.-046,00
2.579.013,00
2.490.276,00
2.404.718,00
2.322.226,00
2.242.689,00
2 .. 166.000,00
2.982.000,.00
2 .. 846.406,00
2.717.195,00
2.594.068,00
2 .. 476.738,00
2.364.932.00
2 .. 258.390,00
2.!-56.864,00
2 .. 060.118,00
1.967.927,00
1.880.078,00
1.796.362,00
1.716.589,00
1.640.572,00
1.568.134,00
1.499.106,00
1.433 .. 32.9,00
1.370.648,00
1-310-918,00
1.254.000,00

SF-3c
30 HORAS

6.496 .. 693,50
6-131 .. 598,00
5.779 .. 364,25
4.934.751,00
4 .. 613.238,75
4.451.628,00
4-295.807,25
4.145.568,00
4.000.71L50
3.861.043,50
3.726.379,50
3.596.540,25
3.471.35!.,75
3.350 .. 648,25
3.234 .. 268,50
3.122.058,00
3 .. 013.867,.50
2. 909. 553. 00" 2.808 .. 975,00
2.712.0"00,0~

~-198.•00,0~

3 .. 087.089,2~
2.980.151.2!'::
2.877 .. 044.2~.
z.777.631,0e
2.681.779.51(:
2 .. 589.361,5~
2 .. 500.254,01t
2.414 .. 339.-2~.
2.33i.501,n
2.251.632,0'
2.174.624,2~

2 .. 100 .. 374,2~.
2.028.784,;.H
i • 959 .. 759. 7~
.:..893 .. 207.0~
1. 829 .. 038. 5<
!. .767 .. 169.5(
1.707.5-16,7'.
1.650.000,0(
2.262.000,01
2 .. 160.304,5•
2. 063 .. 396.2:
1.971.051,0•
1.883 .. 0S3 ,'5\
1.799.199,0
1.719.292,5
1.643.148,0
1 .. 570.588.5
l.50L445,2
1.435.558,5
1.372.771.5
1.312.941,7
1.255.929,0
1:201.600.5
1.149.829,5
1.100 .. 496,7
1.053.486,0
1.008.688.5
1

966~000,0
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ANEXO IV DA LEI No.

de

de 1993.

TABELA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR <LEI No. 7.596/87)
CLASSE

NíVEL

TITULAR
ADJUNTO

u

3.,7i2n440,.00

d.'/90.3!.>2,00

~>.878.704,1

,.,3

2.B52.Sii,50

5 .. 603. 623, ~
5.341.641.<
5. 092. i. 3~'j.'
4. 638. 486 .• <

4

3
2
1
4

AUXILIAR

40 HORAS

GRADUADU

4

·-l.
ASSISTENTE

~~0 HORAS
GilADUADO

3
2
1

2.721 .. 820,50
2.597.0é)7.50
2.370.243,.00
2.2(>2.231,.50
2.159.363,.50
2 .. 061.363,50
1.883.267,00
l.798.444,50
1 .. 717 .. 661,.50
l.b40.725.50

7 .. 322.880.'

4" 422 .. 46::-3. (

4.2i6.727,t
4.020.727
:3.664.5:34,,
3 .. 494.889,·
:3 .. 333.323.'

3 ..

i79.4~5i.

TABELA DO MAGIST.RIO DE 1o. E 2o. GRAUS <LEI No. 7.596/871
CLASSE

NíVEL

TITULAR
E

D

u

:l.44L985,50

4
3
2
l.
4
:l
2

2.88~5.321,.00

j

c
8

-

;1 .. 752.782,00
2.626.554,.50
2.506.337.50
2.287N761,50
2 .. 183.677,50
2.084.550,00
1.990. i43,00

~·y

i.8~3.267,.00

3
2
i
4

3
2

1.798 .. 444~50
1.717.661,50
i .. 640 .. 7;~5 p50
1 .. 553 .. 627,. ~'50
1.484.502,.50
1.418.669,00
1 .. 355.970,.50
1.284.991,.00
~.. 228.658150
1.175.008,.00

1

1 .. 123.912,50

3
2
i
4

A

Z,.~0 HDr< AS
GRADUAIJO

40 HORAS
GllADUADU

6.781.97l..
5 .. 668 .. 642.
5.403.564,.
5.151.10q1'
4.910.67~:.

4 .. 473.523,.
4.265.355,.
4.067.100,
~1. 878.286 ~
3 .. 664 .. 534 ..
"·. ·194. 88?.
3 .. 333 .. 32~~,.
~l.l79.4::;i ..
3 .. 00:5 .. 255 ..
2.867.005p
2 .. 735.338.
~~-!)09.941.

;_: .. 467 .. 982,.
2-. 355 .. 3 i 7 ~
2.248.016~

2 ..

j.45.~l25.
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AI'EXOVDALEIN"

DE JANEA0 DE t 9113

DE

0F1C1A1S GEJ>EFIAI8 DAS FOACAIIRMDAB

O E N O MI N A C A O

S OL OO

ALMIRANTE-OE-ESQUADRA, GENERAL-OE-EXERCITO
~ TENENTE-IlRIGAOEIRO
UICE-ALMIRANTE, GENERAL-OE-OIUISAO E
MA JOR-BR IGAOE IRO
~ONTRA-ALMIRANTE, GENERAL-OE-BRIGADA E
BRIGADEIRO
OE

ANEXO VI OA LEI N •

OE

12.279. 5'10 00
11.633.250 00
10.986.960 00

OE 1993.

CARGOS OE NATUREZA ESPECIAL

I

OEN.OP.IINAC~O

VENCIMENTO :

.,

,CONSUt.TOJ'l·GEFiolt. Ool REPUBUCA

..

'"
'" i
s.•i3
s
I
.cao.oo '"
'"
'"
13~.770,00:

I'IEPRESENTolC..i.O : AEm!BUICÁO ·
·2 279 ~·o oo i
~ !31.770.00'

s.•t3.&80.oo

~

SECRETARIO-EXE:CU'OVO
; ASSESSOR Cl! COMUNICAC.I.O INSnnJCIONAL
•SUBSECRET~AIO-GEAAI.. OA PR

:SUBCHEFE OA CASA OVIt. OA PR
'SUBCHEFE OA CASA MIUTAA DA PR
SECRETARIO-GERALDO ~FIE

493.480.00 I
460,00 i, 100
4!i13.•ao.oo
!H93.
1
5,493."80.00
5.493."80.00

1

s 413,o&80.00 I

10 986 960,00 I
IO.iell iGO.OO I

5.493."60.00 ! 10 988.960.00 I
S 493.480.00 I TC 956 960.00 I
5 dJ.ol&O,OO I TC.984!i ~.00!
5.413.480,00 I

""'

!O.!MS,gecJ.OO

t

TRIBUNAL MARITIMO

I

ÕfNOM!NAÇ:..i.Q

VENCIMENTO

~UIZ-PRESICENTE

9.5211.6GO.OO
M74 !il15.00

JUIZ

FUNCOES CE CONFIANÇA

Nlva.
OAS- I

VENCIMENTO
2.058.!:54.00

OAS-2

2.40CU05.00

3

2.795.1 ••00
3.2D3.GtS.OO
3.&1Uf3.00
4.421.914.00

OAS·

OAS·•
OAS -5
DAS -e

...

í REPRESENTAÇÃO I ~IBUICÃO 1

70

.".
"

, 23.5.312.-40 1
1.GI0.143.so 1
.z.ooe:::i1,75/

J.2!M 166. .C.O

4 Q80.34.t.SO

!

I

4891.580,75 j
I U2U51.~~
7068.191.55
3~.e.i!8.S5 \

Z.GJU56.00

1

3.17t.79UG

a 40t

rsa.GO

FUNÇÁO GRAnFICACA - FG {1.11 n• 1!1.21 15181)

6".103.00
412.111.00

FG-'
FG ·2
FG-3

383.701.00

CARGO OE CIRECAOIFUNCAO GRATIFICADA
RETRIBUI CÃO {Lií n• 1.1 Alt1)

COI>oo
CC·'
CC-2
Ct>· 3

CD-•

FG-'
"'. 2
FG-3
FG·•

"'·•
"'-·
"'-'
FG-1
"'-·

VA""'

8.CC11.7U,OO
7.1U,&10.00
7.157.825.00
&.720.775.00
1.53S.GI51.00
t.31T 401.00
1.011.503.00
71'.1107.00
111.311.00
452.112.00

..........

·33J.CII.OO

201.37C.OO

I

''

i
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ANEXO VI DA LEI N'

OE

OE

Janeíro ae 1993

OE 1993.

GRATIFICAÇÃO OE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇ'.ÃO NOS
I
I

GRATIFICAÇÃO DE EXEFICfCIO EM CARGO OE CONFIANÇA NOS ÓRGÃOS DA
PFIESIOt::NCIA DA REPÚBLICA, DEVIDA AOS SERVIDORES MILITARES
(Art. 11 da Le1 n• 8.460192}
GRUPO
A

B

c
o
E
F

VALOR

8.181.100.00
7.718.800.00
7.281.800.00
6 870.100.00
6.481.400.00
6.115.700.00

FATORES DA GRATIFICAÇÃO OE ATIVIOAOE PEL.O DESEMPENHO OE FUNÇÃO

2.76
2.36
1.18
1.09
1.

MENSAGEM N• 20
DE 8 DE JANEIRO DE 1993,
DO PODER EXECUTIVO
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da ConstituiÇãO Federal, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado
do Trabalho e da Fazenda, Interino, Chefe da Secretaria da
Administração Federal, Interino, da Secretaria de .Planejamento, Orçãmento e Coordenação da Presidência da República e do Estado-Maior das Forças Armadas, o texto do
projeto de lei que "Dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo Federal e dá outras providências".
Brasília, 8 de janeiro de 1993. Itamar Franco
EXPOSIÇÃO DÉ MOTIVOS INTERM:fNISTERIAL N'
001-SAF/MT/MF/SEPLAN/EMFA, DE 4 DE JANEIRO
DE 1993, DOS SENHORESMINISTROS DE ESTADO
DO TRABALHO E DA FAZENDA, INTERINO, CHEFE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E COORDENAÇÃO DA PRESIDêNCIA DA
REPÚBLICA E DE ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS
ARMADAS.
•
Excelentíssimo Senhor Preside.ot.e_c;l-ª República,
Submetemos à consideração de Vossá Excelência projeto
de lei que dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos
servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e
dá outras providências.

2. Óbjetiva o projeto, de. aCordo com as diretrizes estabelecidas por Vossa Excelência, a par da revisão da remuneração dos servidores do Poder Executivo, eliminar defasagens
remuneratórias existentes entre vencimentos de cargos de carreira, corrigir algumas distorções no que se refere ao posiconamento de servidores civis e de servidores militares nas respectivas tabelas de cargos e salários e propiciar condições para
que se estabeleça, conforme o comando constitucional, a isonomia salarial entre os servidores dos Três Poderes.
3. A revisão geral da remuneração dar-se-á mediante
o aumento linear de 100% calculado sobre os vencinlentos,
soldos e demais retribuições vigenteS enl. dezembro de 1992.
Efetivada tal revisão serão os valores remuneratórios acrescidos da quantia fixa de Cr$ 102.000,00 (cento e dois mil
cruzeiros), a fim de que o valor do menor vencimento não
seja inferior ao do salário mínimo, tal como estatui, aliás,
o § 2• do art. 39 da Constituição.
4. Por outro lado, procederá a Administração Pública,
até o próximo dia 28 de fevereiro de 1993, ao reposicionamento dos servidores civis nas respeCtivas tabelas, de modo
a que o acesso aos três últimos padrões superiores seja possível
a todos os servidores civis, independentemente da carreira
ou da categoria funcional. Tal reposicionamento ensejará a
ascensão de até três padrões remuneratórios.
Por último, parece-nos oportuno submeter à ponderação
de Vossa Excelência, a oportunidade da iniciativa de providências para a formação de cOfegiado composto de representantes dos Três Poderes, bem como do Tribunal de Contas
da União e do Ministério Público, com o objetivo de estudar
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e propor medidas que estabeleçam uma política salarial consistente para os servidores públicos, tendo em vista os princípios
constitucionais que dizem respeito â isonomia e à bigidez da
execução orçamentária.

Atenciosamente, --Mauro Motta Durante, Minístro de
Estado-Chefe da Secretaria da Administração Federal Interino - Walter Barelli, Ministro de Estado de Trabalho Paulo Roberto Haddad, Ministro de Estado-Chefe da Secre-
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taria de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da República e da Fazenda, Interino.
General-de-Exército Antônio Luiz Rocha Veneu, Ministro
de Estado-Maior das Forças Armadas.
LEI N• 8.460. DE SETEMBRO DE 1992.
Concede antecipação de reajuste de vencimentos
e de soldos dos servidores civis e militares do Poder
Executivo e dá outras providências.

AWEXO I DA LEI NG 8460 , DE

17 D!: SE!EMSRO DE Ut2

'rAJIELA XlE SOLDOS

NtVEIS

BIERAROCIZACÂO

VALOR

CtRCUI.O OE

C:tlleCLO C:E

SOPERIOllES
S'OPEIUOR

>I.TJIICS

C%llCOLO DE

!!OLOADOS

GU.590,00

GOl .lla .ao

575.040,00

1

JPGI!csa

'Jimeiro de 199:!
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TIDela

aev.nc~m~~ntos ~ .aoaaerw:.oruau~.uuaeOt.aLomu&.AUGIUJnaao

fUIIIUIDN&CIOI'III

OFeacaPobcwaCMaacafxumcsTtm~CMS F...a. O~o. oe Fll'lanc:u t
teoncme. Ptacur.aoona O& Fauna• Naoonat, E:IDew&ea am PorltiCU Pi.ltlllc:U •GMIIOGONnutmerU~e!Sxa........
I

f«t.at.Pollela Civil oo

I

"-~I

1.3CS.%Z1.SO I

4,n.C.7-'0.DO 1

l.OU.OSS.OO I
2.707.83:1.00 I

v

3.510.4.&0.00 I

3.3SI3.034.o& I

2..544.71'5.56 I

IV

:1.213-B04.tt 1

2.47C.203.01 I

UI

•

3.117.Da.32 I
3.103.3H.2Z I

2.a7.11t4.74 I

3.(112.454,10 I

2..3Z7..!47.11!5 l
2.251.3-' 1 .1 O I

VI

2.124.174.11 1
..--..ai

Z.1al.tJO.SI2 I
2. 121.!1u.:10 I

~·
2.174.H1..17 t

2.011.·4711.42 I
2.DQ5.9%'1.4\ i

A
VI

•

I

v

c

IV

10

"

.

IV

D

I

..,.,...,....

VI

I

I

I

c

1.71Q.US.U l
1.12!.737.45 I

Ul7A3USI

t.571.07a.S8 I

2.534.7-'7.32 I

t.ll5.715.311
1.!01.050.49 I

2.42LMS.121

1.820.014~

2..3a231.'7t I
2.224.1117.oo 1
2.1-l·

, .... 140.1ll
1.517,024.15 I

I

1.7~·

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

VI

1.11&.474.651

1A01~!i.ti

v.,_

t.34US13.47 I

\

1.711.817.111
1.712.557.111
1.&11.547.14 I
t.HI.ISO..CS i

.,

1

''

1.151.571.50

t.!ZLI40.!7

\

i

1.4CL7SI!I:I!I i
I

t.21&.4t7.!15 I
1..221.&60.&1 I
1.177'.237.84 I

••

D

\

I

A

.

I

c

I

2.374.511..12 I
%.»'9"2' I

\

ln

\

I

...,..,.,.

1

..,

v

I•

I

i

'

UM7.t39.15 I

,._.....,.,

•
'

2..SM.1U.U

v

171.-.,7' I

IV
11
11

121.117.011
110.715.71 't
137.311.75 I

114.817.!10 :

795.113..51

!!!H.I!7.e:3 :

v
IV
11

D

I.

I

7~141

n....._..1
'U'COSII
IIQ.DI7.11 I

auoa.aol

........34,

127.111:1.11 !

!Õ7.ut.!e ·,
SD.Sct.Ci'
S11.J84,2S I

_..I

417.1a.:IT:
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m DA

LEI N" 8460 DE

17 D'E

S!'l'EMBRO

D'E 1!192.

i"

r - ao .....,.,..,,ca..,...... ocaCorQao ao s ..oma ao~ ao e;r- --~~

Lld n•s 5.64SI10 • 6.550178. Cios MMáCn:1 tecmcol-a2mtmsrmrvos au 1nsmusçOa Fea•a•a• EnltnO..cantOmt

· :

Att.~' e NQUUW81 aa Lain'

7.SMI87. aoe MMOOrM aoiBAMA.EMBAAilJR.INCRA. CFIAII, ISPC. IBAC. FSN.
IFCAII. FCP. L8A. FUNAI. FUNAG. FUNCAJ. FAE.. lBGE. ENAP. FUNDACENTl'IO. FNS. ROQUET'!'E PINTO. FNOE.
SUOAM. SUFRAMA. SUCENE. Ce!'LAC. CAPES e TABELAS OE ESPEC!AUSTAS.

-

I

I

CLASSE

I

~AORÁO

lll
li

I

A

I

I
VI

v

a

IV
III
11

lNI'SIMEDIARO

1.1CM.&d.7S I
1.7o&O.QOQ.OO I
2.084.000.00 I

t.m.?Ot.az

I

I
VI

I

v
IV
ID

n
I

VI

IV
111
11
I

v
IV
D

A

I

lU
11
I
III

n

I

VI

v
B

IV
li

11
I

AUXII.WI

I

c

II

I

v

c

II

VI

v
IV
UI
11
I

v
D

I

III
li
I
UI

11

I

1.9-48.355,4..&

IV

v

l

I
2.09e.903.30 I
2.021.783.83 I

1.747.2!9.8!5 I

I

a

2.174.81~.&4

1.8&&.675.&51

u

'

i

I

U<1234.20
2.1ss.m.., 1
2.Cia.178.73
2.013.37t.at 1
1.14!.244.781

III

I

I

2..321.!13.14

IV

A

J

2..41&.252.1t
~81

v

o

i

1.813.521.73 I

VI

c

3.197.346.57
3.014.798.93
2.!38.68 1.90
2.416.:375.19
2.2S$.619,14

.071

I

liUP!!I'llllOI

30HORAS

.tOHOAAS
4.2&3.12!.76 I
4.o1!1.731.S1 I
3.714.1109.20 I
3.221.833.59 I
3.007.482.19 i
2.tm.7S1.'111 i
2. '19U71
2.15S5.711 .78
2.S!J9.140.59 I

.
I
I

VENCIMENTO

'

""·

IV
lU

\ •I

I
I

t.Q4.323.!3 I
1.5a5.134.05 I
1.510.023.86 I
1.455.933.5! I
1.403.776.22 I

1

1.3!3.487.~

I

1.3CS.OC::J.OO

I

1.5o4i.CCO.OO I
1 .41n.544.AA I

t.II!IO.OS9..2S I

, .439.075.53 l
1.387.52:::.08 l
1.337.8,5.49 I

1.918.767.37 !

1.850.029.45 I
t .713.753.99 I

1.71~7;1

t.=!.!!~~!

1.541.559.25 I

1.191.126.91 I
1.156.1E:9.44. I
1.114.750.82 l

1.243.680.58 I

1.118&240.77
1.5118.83US

1.488.334.431
1.433.087.98
1.311.74!1.o3 i
1.332.249.25 i
1.20U22.75 I
1.231.506.01

I

1.A12. 1!9,74 I

t.ot.uns.9a 1

r

1.184..137.76 J
1.151.358.17 i
1.110.112.81 ~

1.070.344.0!

1.032.000.00 t
1.440.QQO.OO

1.312.2QZ.r.

I

I

1.307.!97..&7 I

1.248.03UCI
!.117.1.131 ....115.12
t.117L 194.78 I
1.027.431.831
!11'1.058.87 I

932.963.37

I

• •03&121
847.110.i31
107,294.44

!

7Q..285.8S I
'1'33.088.78 I
698.551.94 I
-.071

f3' '""I

-451.711
1171.000.00

1.03&3tt.771
991.186.9-4. r
963.392.06 I
928.1!79.50;
ass.sa3.J2 \
863.519.23' J
832.5154..51 I
S02.7SS.OO I
774.000.00 r

t.oao.coo.oo

1

t.OZS.152.05 I
980.198.10 :
934.52i.... 3 I

1190.528.83 I
841.!599.36. I
11011.....09 I
77C.S7U7;
73C.2!U.15
6ii.722.!J ~

....rn.ssc
/i3S.l85.70
505."'70.!3 I

57l.H4.39!
549.1!00.08 .
523.91 .... 7!
cH.~aJlS i
471.7~.7-4

r

453.344.09 I
432.000.00 I
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ANEXO IV DA LEI N' 8460 DE

17

DE

SE'IEMBIW

DE 1912.

TABELA DO MAGISTERIO SUPERIOR -(LEI N• 7.59SIB7)

NIVEL

CLASSE
TITULAR

20 HORAS
GRADUADO
I
1.805.220 00 I

· 1

I

u
4

,.""".178.00
1.375.405.71
1.309.910.20
1.247.533,52 I
1.134.121.38
1.080.115.60
1.028.681.52
979.681.119
890.633.35
841.222.24
807.630.70
781.382.57

3
2
1

ADJUNTO

4

3
2
1
4
3

ASSISTENTE

I'

AUXILIAR

2
1

I

<lO HORAS
GRADUADO
3610 ....000 I
2.888.352.00 !
2.750.811.42 I
2.819.820.40 I
2.495.067.04 i
2.2158.242.76 1
2.180.231.20 I
2.057.383.04
1.959.3&3.37 I
1.781.286.70 \
1.11111.""".47
1.815.1161.40
1.536.725.14 I

!

TABELA DO MAGISTERIO DE 1' e 2' GRAUS- (LEI N' 7.596117)

CLASSE
TITULAR

E

D

I

NIVEL

I

u

II

4
3
2
1
4
3
2
1

c

4
3

2

8

1
4
3
2
1

A

4
3
2
1

I
I
I

I
I

20HORAS
I
I
GRADUADO
1.669.992.55 I
1.391.660.461
1.325.310.91
1~77.06

1.202.188.83

I

1.012.880.581
I .040.838.115
111.274.90
S.....071.34 I
890.833.34 l
841.222.23 i
807.630.70
781.362.57
725.813.75
8111.251.19
115&.334.48
828.185.20

I

511.4!111.47 \
583.321.02
538.503.82
s1o.ase.o2 I

_j
40 HORAS
I
GRADUADO
3.339.985.09 l
2.783.320.91 I
2.eso.18u2

2.524..sa.;. i:

I
i

2.404.337.28 I
2.185.7111.15 I
2.081.677.21 I
1.882.54!1.80 I
1.888.142.67 I
1.781.2811.67 l
1.8!111.""",.,&5 I
1.815.&61.39 !
1.538.725.14 I
1.461.627.411 I
1.382.!502.371
1.3111.8118.92
1.253.970.40 I
1.182.1!10.14 l
1.128.658.031
t.073.C07.64 I
1.021.91 2.oa I
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LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELO AUTOR
LEI N• 8.448,
DE 21 DE JULHO DE 1992.
Regulamenta. os arts. 37, inciso XI e 39, § 1', da
Constituição Federal e dá outras providências.
Art. 3<:> A relação de valores entre a maior e a menor
remuneração dos servidores públicos referidos no artigo anterior é fixada da forma seguinte:
II- a soma das vantagens percebidas pelo servidor não
poderá exceder a duas vezes o valor do maior v_encimento

básico ou soldo permitido como teta nos termos do inciso
anterior. excluídos:
LEI N• 8.477,
DE 29 DE OUTUBRO DE 1992.
Disciplina o pagamento de vantagens que menciona
e dá outras providências.

Art. I• A Retribuição Adicional Variável - RA V e o
pro labore instituídos pela Lei n~ 7.711, de 22 de dezembro
de 1988, devidos aos servidores das Carreiras Auditoria do
Tesouro Nacional e Procuradoria da Fazenda Nacional, respectivamente, bem como a Gratificação de Estímulo à Fiscalização e à Arrecadação- GEFA, quandO devida aos Fiscais
de Contribuições Previdenciárias, de que se trata o art. 11
da Lei n' 7.787, de 30 de junho de 1989, observarão o limite
previsto no caputdo art. 12 da Lei n' 8.460, de 17 de setembro
de 1992, excluindo-se as vantagens a que se referem as alíneas
a a I e p do inciso II do art. 3' da Lei n' 8.448, de 21 de
julho de 1992.~ ~

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
LEI N' 8.538,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1992
DiscipUoa o pagamento de vaotageos que menciona
e dá outras providências.
Faço saber que o Presid_ente -~a República adotou a medida Provisória n9 311, de-1992, qUe o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal,
para os efeitos do disposto no parágrafo únicO do art. 62
da Constituição Federal, promulga a seguinte lei:
Art. 1' A Gratificação de Estímulo à Fiscalização e
Arrecadação- GEFA, a que se refere o art. 39 do Decreto-Lei
n• 2.371, de 18 de novembro de 1987, será paga a partir de
19 de novembro de 1992, conforme dispuser o regulamento,
que observará o disposto na Le~ n" 7. 711, de 22 de dezembro
de 1988, aos:
I - ocupantes de cargo efetivo de Procurador A.ut_árquico do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;
~
II- servidores lotados no Ministério· do Trabalho, titulares dos cargos efetivos d.e:
+a = Fiscal do Trabalho;
+b = Médico do Trabalho encarregado da fiscalização
das condições de salubridade do ambiente do trabalho;
+c= Engenheiro encarregado da -fiscalização da segurança do trabalho;
-

Sexta-feira 15 91

+d = Assistente Social encarregado da fiscalização do
trabalho da mulher e do menor.
§ 19 Os servidores a que se refere a letra_ b do inciso
II perceberão a gratificação cor a- redução de 50%, quando
cumprirem jornada de trabalho de 4 horas.
§ 29 O valor da Gratificação a que se refere este artigo
observará o limite estatuido no caputdo art. 12 da Lei n"
8.460, de 17 de setembro de 1992, do qual se excluem as
vantagens referidas nas alíneas a a I e p do inciso II, do
art. 39 da Lei n' 8.448, de 21 de julho de 1992.
§ 3• O valor da Gratificação a que se refere este artigo
não será computado para fms do limite previsto no art. 12
da Lei n' 8.460, de 1992.
Art. 29 Os servidores ocupantes de cargos efetivos de
Assistente Jurídico, Procurador Autárquico, Procurador, Advogado e Advogado-de-Ofício do Tribunal Marítimo perceberão a Gratificação de Atividade instituida pela Lei Delegada
n' 13, de 27 de agosto de 1992, em percentual de 160%,
a partir de 1' de novembro de 1992.
. ~
Parágrafo único- O dispositivo neste artigO e no Anexo
IX da Lei n9 8.460, de 1992, não alcançam os Procuradores
da Fazenda Nacional e os Procuradores Autárquicos do INSS.
Art. 39 - A Gratificação de Atividade aos servidores
ocupantes de cargos efetivos de_ nível superior da Fundação
Nacional de Saúde - FNS fica elevada, a partir de 1' de
outubro de 1992, quarentas pontos percentuais. qu3ndo observado o regime de dedicação exclusiva.
Parágrafo único - A GratificaÇão de Atividade a que
se refere -este artigo não será devida aos servidores da Fundação Nacional de Saúde, ocupantes de cargos efetivos beneficiados pelo artigo anterior.
Art. 4' O disposto no art. 9• da Lei Delegada n' 13,
de 1992, aplica-se, também, aos servidore~_ ocupantes de cargos efetivos de níveis superior e "intermediário das seguintes
entidades:
I-Fundação Coordenação -de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior- CAPES;
II- Instituto Nacional da Propriedade Industrial - lNPI;
III- Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial - INMETRO;
IV- Fundação Jorge Duprat de Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho- FUNDACENTRO.
Parágrafo único- As diferenÇas relativas 'aos· meses de
agosto a outubro de 1992, decorrentes do disposto neste artigo,
serão pagas em novembro de 1992.
Art. 5' Os §§ 1' e 2• do art. 14 da Lei Delegada n'
13, de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14 ......................................................... ..
§ 1• A Gratificação de Aiivídade pelo Desempenho de
Função é devida pelo desempenho dos cargos ou das funções
a que alude o caput, incorporando-se aos proventos de aposen-tadoria, nos termos dos arts •• 180, da Lei n~ 1. 711, de28 de
outubro de. 1952, e 193 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, servindo ainda de base de cálculo de pensão e de
parcelas denominadas de quintos. __ _
§ 29 O titu:far de cargo de natureza especial, de cargo
do Grupo-Direção e Assessoram.ento Superiores ou de Cargo
de Direção de Instituição Federal de Ensino, que optar pela
remuneração do cargo ou emprego afetivo, fará jus á Gratificação de Atividade instituída por este artigo, no percentual
de 55% dos fatores constantes do Anexo I, desta Lei Dele~
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. gada, respeitado o limite fixado no art. 12 da Lei n!> 8.460,
de 17 de setembro de 1992.,.
Art. 6• . A Gratificação de Atividade pelo Desempenho

de Função não poderá ser paga cumulativamente com a parcela incorporada nos termos do§ I' do art. 14 da Lei Delegada
n• 13, de 1992, com a redação dada pelo art. 5• desta Lei,
ressalrado o direito de opção cujos efeitos Vigoram a partir
de I' de novembro de 1992.
Art. 7• A Gratificação de Atividade de que trata o art.
4• da
Lei Delegada n• 13, de 1992, passa denominar-se Gratificação
de Planejamento, Orçamento e de Finanças e Controle.
Art. 8• As Gratificações de Atividade, instituídas pela
Lei Delegada n9 13, de 1992, são devidas aos contratados
de acordo com o art. 232 e § @do art. 243 da Lei n• 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, observada a correlação das atribuições com as de cargos ou funções do órgão ou entendida
contratante, para efeito de fixação dos respectivos percentuais.
Art. 91' Aplica-se também o disposto no art. 59 da Lei
n9 8.460, de 1992, a partir de 19 de setembro de 1992, aos
servidores da Administração direta, autárquica e fundacional
não pertencentes ao Plano de Classificação de Cargos, de
que trata aLei n9 5.645, de 10de dezembro de 1970, ocupantes
de cargos efetivos, cujas atribuições seja~ iguãis às pertinentes
aos cargos e que se refere o mencionado artigo.
Art. 10 Esta Lei entra em vigor n~ data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de dezembro de 1992 -171' da Independência e 104• da República- Senador Mauro Benevides,
Presidente
LEI DELEGADA N• 13,
DE 27 'ri E AGOSTO DE 1992
Institui Gratill<ações de Atividades para os servidores civis do Poder Executivo, revê vantagens e dá
outras providências.
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As infOrmações forãril anexadas aos requerimentos, que vão ao arquivo, e encaminhadas cópias aos
requerentes.

OFÍCIO DO MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E COORDENAÇÃO
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLiCA
N•2!7/92, de 13 do corrente. encaminhando i~formações
sobre os quesitos constantes do Requerimento n~ 713, de 1992,
de autoria do Senador Pedro Simon.
As informações forãm anexadaS ao Requerimento,
que vai ao arquivo, e encaminhadas cópias ao Requerente.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 15, DE 1993
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
Solicito a V. Ex~ a transcrição nos Anais desta Casa do
discurso pronunciado pelo Vice-Presidente da Câmara de Senadore~da Argentina, Senador Luis León, e ex-hc:sidente
do Parlamento Latinoamericano, pronunciado na sessão de
28 de outubro ·de 1992, homenageando a memória do Deputado Ulysses Guimarães.
.
Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1993. Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira)- De ·acordo
com o art. 210, § V, do Regimento Interno, o requerimento
será submetido a exame da Comissão Diretora.

Há oradores inscritos.
ConCedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
Art. 14. Fica criada a Gratificação -de Atividade pelo
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
Desempenho de Função, devida aos ocupantes de Cargos de
Natureza Especial, de Cargo do Grupo-Direção e Assessora- o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a inmente Superiores do Poder Executivo e de Cargo de Direção dústria farmacêutica que opera no Brasil tem oferecido exemde Instituição Federal de Ensino, coriforme os fatores fixados plos de ganância e abuso do poder económico. Seus executivos
no_Anexo I desta Lei, calculados sobre o maior venc;imento . t_êm demonstrado extrema rapidez em praticar aumentos desnecessáriOS, injustOs e inexplicáveis, que cotítn"buem para elebásico do servidor público.
var a inflação e tomar ainda mais difícil a vida do brasileiro.
O Governo Itamar Franco, em boa hora, decidiu enfrentar
(À Comissão de Assuntos Económicos)
esses laboratórios, reativando a CEME- Central de MedicaAVISOS DO MINISTRO DA FAZENDA
mentos do Ministério da Saúde.
Segundo o Correio Braziliense, das 286 repreSentações
N•s 1.517 e 1.520/92, de 30 de dezembro ti!timo, encaminhando informações sobre os quesitos constantes dos Requeri- dirigidas ao Departamento de ProteçãO e Defesa Económica,
mentos n91 731 e 753, de 1992, de autoria dos Senadores Eduar- do Ministério da Justiça, 67 são denúncias contra os laborado Suplicy e João Rocha, respectivamente.
tórioS. Eles fizeram da maquiagem de produtos uma prática
normal para elevar preços. Um remédio desaparece por algum
N•s 1.525, !.527 e 1.534/92, de 30 e 31 de dezembro
último, encaminhando inforMações sobre os__ quesitos constan- tempo e, quando volta às prateleiras, surge com outro nome
tes dos Requerimentos n• 675, 793 e 726, de 1992, de autoria e preço significatiVaMerite" m3jórãdo. O Ministério da Justiça
dos Senadores Eduardo Suplicy, Esperidião Amin e Pedro divulgou a lista de 46 laboratórios responsáveis por esse tipo
Simon, respectivamente.
de falcatrua, que fere a Lei n• 5.158/91.
· N9 9/93, de 8 do corrente, encaminhando informações
Sr. Presidente, o capitalismo brasileiro continua sendo
sobre os quesitos constantes do Requerimento n9 689, de 1992, um sistema muito estranho. Aqui, os empresanos passá.m todo
de outoria do Senador João Rocha.
o tempo pedindo menor interferência do EstadO na gestão
da economia. Eles clamam pelo livre comércio e o estabeleN9 9/93, de 8 do corrente, encaminhando informações
sobre os quesitos constantes do Requerimento n9 689, -de 1992, cimento de regras estáveis para que os agentes económicos
possam atuar. Um dos resultados é o que se vê na indústria
de autoria do Senador João Rocha.
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namos prisioneiros da polícia política, já enSinava Graciliano
farmacêutica: além da maquiagem de produtps, os laboraRamos na excepcional abertura de Memórias do Cárcere. Os
tórios agem de maneira cartelizada. Ou seja, quando um eleva
laboratórios farmacêuticos estão descobrindo que também não
o seu preço, todos os outros o acompanham. Eles mesmos
desfrutam de liberdade absoluta e irrestrita. Mesmo ao sul
revOgaram a lei da oferta e da procura. O Governo Federal
do Equador, onde a relação· de pecados é menor, existem
não tem nenhuma responsabilidade nesse processo. Os consulimites. E os limJ_tes são a capacidade do povo brasileiro de
midores se tomaram prisioneiros da liberdade dos fabri~tes.
pagar cada vez mais pelo mesmo produto, sem que haja nenhuÉ o caso típico, Srs. Senadores, de dois pesos e duas
ma causa, aparente ou e·nooberta, para justificar t3ntos aumenmedidas. O Governo brasileiro praticamente desativou a CEtos. A CEME deve interferir no mercado. E o Presidente
ME para que os laboratórios particulares tivessem_ diante de
It3mar Franco está de Parabéns pela corajosa iniciativa. sua
si a oportunidade de realizar investimentos e conseguir atrair
Excelência terá o nosso apoio. Não é possível que, âs vésperas
maiores clientes. Ao invés disso, os laboratórios se organido ano 2(X)(}, existam empresários que no Brasil ainda estejam
zaram em um gigantesco çartel e passaram a ditar os pte_ços
vivendo o capitalismo da época da Revolução Industrial.
ao mercado. Terminou a concorrência e venceu o cartório
Muito obrigado.
farmacêutico. Em todos os países do mundo desenvolvido
existem pesadas sanções contra a formação ~e _c~rtéis ou de
O SR- PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - Concedo
acordos_ que prejudiquem a livre iniciativa. Ainda mais nesse
a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
caso, onde se estabelece um comércio que envolve a vida
··
· .
das pessoas.
. O SR- MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia
O Brasil é um país curioso, também nesse aspecto. Um
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
paciente que boje precisa fazer quimioterapia, um tratamento
Srs. Senadores, as consultas que o Senhor Presidente da Repúdifícil e de elevado custo, poderá fazê-lo gratuitamente nos
blica tem feito a economistas em busca de soluções para os
hospitais do Estado. No entanto, terá que adquirir com recurproblemas brasileiros têm sido, no mínimo, polêmicas.
sos próprios os medicamentos necessários até para se prevenir
A primeira derrubou um Ministro. A segunda, ao Sr.
das conseqüências do próprio tratamento, dada a sua especifiPastore e ao Deputado Delfim Netto, segundo as notícias
. cidade e elevada taxa de risco.
dos jornais de hoje, credenciou o Sr. Pastore para a presi·Então, o paciente de baixa renda será tratado gratuitadência do Banco-Central e criou polémica, que tem tomado
mente no hospital do Estado, mas estará exposto ao pior
grande espaço na imprensa nacional, em tomo da sugestão
quando descobrir que o remédio necessário para o seu caso
do Sr. Delfim Netto.
. _ ._ .
.
.
. custa alguns milhões de cruzeiros. Ele se salva do câncer,
Sr. Presidente, não sou partidário do Sr. Delfim Netto,
mas morre do tratamento. Exemplo mais simples é o da gastrinem tampouco da sua política financeira, mas a verdade é
te, mal que assola boa parte da população atingida pelo stress
que a sugestão por S ~ Ex• apresentada para que o Goverilo
da vida modema. Uma caixa de ANTAC custa 220 mil cruzeiutilizasse saldos da balança comercial, no meu entendimento,
ros. Uma pessoa portadora dessa doença consome ao menos
deveria ser pelo menos examinada detalhadamente. A equipe
duas caixas por mês~
económica do Presidente da República, entretanto, através
Não vou cansar V. E~s lendo a lista de preços dos reméda imprensa, condena a sugestão e usa um argumento que
dios. Quero, neste momento, hipotecar minha total solidarienão é verdadeiro: o de que o Banco Central não pode financiar
dade ao Presidente Itamar Franco na luta contra os preços
o Tesouro Nacional.
abusivos dos remédios. Não é possível que no Brasil de tantas
..
Sr. Presidente, todo o País entende e sabe que o Banco
crises, tantos problemas, os próprios empresários não entenCentral é um banco meramente normativo. Não compete a
dam, nem percebam qu~ o ~er~do é. deleª,_ ~_que. o livre
-~le, realmente, financiar qualquer linha de crédito. E em tercomércio não é apenas um discurso, mas uma prática que •mos da balança comercial, o Banco Central tem sido mero
deve ser seguida por todos que trabalham no ramo. Lentaintermediário dos exportadores brasil~iros, que pagam em
mente, o Brasil foi descobrindo seu muito particular capitacruzeiros - e o Banco Central transforma em dólares - ,
lismo, que proíbe descontos e organiza as categorias dentro
e dos exportadores estrangeiros, que pagam em dólares de cartéis. Não é por acaso_ que, além das travessuras dos
aqui convertidos em cruzeiros.
economistas oficiais, os brasileiros ainda tenham que pagar
Si. Presidente, se há um saldo considerável, houve ganhos
pela excessiva ganância de um capitalismo que teima em não
nessa operação. Se não houve, o Banco Central teve que
entrar na era modema.
emitir papel-moeda, o que gera inflaçãO e custa arrecada'ção
O Ministro da Saúde, Jamil Haddad, diz que a CEME
e tn'butos ao povo brasileiro.
tem condições de, ainda neste ano, interferir no mercado,
Então, Sr. Presidente, seria o Banco Central, por acaso,
produzindo ou adquirindo remédios para posterior reve!_n~a
um outro Brasil dentro do Brasil? Seria de se admitir que
aos mais necessitados. O investimento total dos l~boratórios
os recursos resultantes do comércio exterior brasileiro pertenfarmacêuticos, neste ano, será ao redor de três bilhões de
cem ao Banco Central, que é um banco, como falei inicialdólares. A CEME, sozinha, poderá investir até um bilhão
mente, meramente normativo?
de dólares. De novo, poderá haver a interferência do Governo
Sr. Presidente, dizia eu ontem, ·quando defendia o projeto
nesse segmento do mercado, o que será lamentado pelos neolide lei da Cãmara que prorroga o prazo para a alteração dos
berais e saudado pelos nacionalistas. A realiçlade,_ no entanto,
índices de distribuição do FPM, que o importante não são
é mais forte do que qualquer ideologia. Os laboratórios vive- as polêmicas criadas sobre parlamentarismo, presidencialisram um tempo de liberdade e respopderam atacando os objemo, pena de morte etc,. mas que sejam encontrados os camitivos do Governo Federal e contribuindo, decisiVamente, para
nhos para minorar a fome e a miséria do povo brasileiro.
a elevação das taxas de inflação. Não há outra saída.
No momento em que o Sr. Delfim Netto apresenta essa
Sr. Presidente, Srs. Senadores, liberdade completa nin- _solução ao Presidente Itamar, nada mais faz do que mostrar
o alimento para quem ~stá com fome. O argumento de que
gUém desfruta. Começamos prisioneirOs da gramática e termi-
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o Banco Central iria financiar O Tesouro não Ç verdadeiro.
O fim a que se destinam os recursos é muitO ffiiisllhportante:
a recuperação das estradas brasileiras. E no momento que
tivermos as estradas brasileiraS recuperadas, teremos mais
exportação, o que é melhor ainda para o comérciO exterior.
Não faço oposição ao Govefno Itamar. Como muitos
brasileiros, torço para que tenhamos êxito. O que não compreendo, Sr. Presidente, é que no momento em que o Presidente da República procura fazer um condomínio para a govemabilidade os Ministros sejam totalmente contrários a ela.
Os políticos, Os empresáriOs e o poVo brasileiro têm que ser
criativos para-encontrar soluções. Mas quando elas são apontadas à equipe económica, a reaçilo é e·ssa.
Na melhor das hipóteses, os argumentos do Banco Central são ilógicos e não cabem num momento em que o povo
brasileiro está sem e.tnprego, paSsarido fome, sóffertdo de
doenças e temos, no Banco Central, a enorme importância
de 24 bilhões de dólares que não podem ser tocados para
minorar essa situação, para aliviar o sofrimento do povo brasileiro.
- -Esta sociedade, que pagou e viabilizou os lucros do comércio exterior e, SObretudo, os lucros que o Banco Central
hoje se diz dono, não admite - fica aqui o nosso protesto
e um alerta para que a equipe económica: se e-sforce no sentido
de resolvermos essa situação de desemprego- que percamos
tempo com discussões estéreis como aQuela da pena de morte,
quando nem sequer o País encontrou caminhos para melhorar
o sistema penitenciário. O sistema judiciáriO -aindã não encontrou ou· não tem meios para julgar processos de prisioneiros
que superlotam as penitenciárias brasileiras por falta de julgamento, muitos com penãs já cumpridas e sem o alvará de
soltura.
·
Temos, Sr. Presidente~ Srs. Senadores, que buscar os
caminhos. Não podemos medir esforços para encontrá-los no
mais rápido espaço de tempo possível.
Hoje, vemos, também, nos jornais a preocupação do Presidente Itamar Franco com o desemprego- e a recessão no
sentido de que possam causar maiores danos e convulsões
sociais. E por que perdemos tempo com esse-tipo-de discussão
e de desculpas que não levam a nada e protelam as decisões
que o povo brasileiro _reclama'? Nesse sentido_fJtço um apelo
ao Governo Itamar, à sua equipe econômicit, para que reexamine a sugestão recebida e que, caso não seja possível, por
falta de legislação, que ampare a operação, que apresentemos
no Congresso Nacional. convocado extraordinariamente para
encontrar soluções urgentes, uma ~aneira de emendar a Constituição e viabilizar o uso desse Çlinheiro para melhoria das
estradas, das habitações e, sobretudo, dar emprego a quem
tem fome, dar emprego a quem morre de doença por falta
de remédio, como se referia ainda há pouco- o Senador Valmir
Campelo.
Fica o meu apelo. Fica o registro- da minha disposição
de buscar meios de apresentar uma emenda à COnstituição
que viabilize o uso desse dinheiro, que, numa imagem literária
que poderia utilizar, é o alimento que está num silo, ao alcance
da mão, mas náo se quer utilizar a chave.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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S. E~ não está presente.
Concedo a palaVra ao nobre Senador Ney Maranhão.
(Pausa.)
S. EX" não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda.
(Pausa.)
S. Ex• desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gerson Camata.
(Pausa.)
S. Er- tiâo está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Robinson Suassuna.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no instante em que, pela primeira vez, tenho a honra de ocupar
esta tribuna como Senador da República, confesso que vivo
um momento de particular emoção em minha vida. É esta
mesma emoçã·o que me traz a certeza de que cada um de
nós é ele mesmo e as suas circunstâncias no sentido exato
da expressão corretíssima de Ortega y Gasset: "Sou as minhas
irrecusáveis circunstâncias, o que vivi, vi, sofri, meditei e
amei".
Como espectador engajado, vivendo intensamente tudo
que me é circunstante, sou o de miilha família, o dos meus
alunos naU niversidade Federal do Rio de Janeiro e do Colégio
Anglo-Americano, o dos meus amigos e correligionários e,
sobretudo, o do meu País e o da minha amada Paraíba: terra,
gente;paisagem, história e cOntemporaneidade.
Assim, Sr, Presidente, SrS. se-nadores, na vida das minhas
circunstâncias e dos meus afetos, sinto-me preso in-arredavelmente à minha vocação de mestre e educador, paixão que,
com muita honra, herdei de meu querido pai, Raimundo Suassuna, velho professor que durante mais de 60 anos, com sacrifíéio, amor e enorme dedicação educou milhares de brasileiros
nos sertões da Paraíba.
Aqui estou, nesta minha sessão primeira, como todos
os brasileiros, orgulhoso do magnífico papel desempenhado
por esta Casa na recente -e- âolorosa crise política em que
o Brasil se viu mergulhado. Todos estamos impressionados
com a transparência, a vocação democrátiCa, o elevado amor
à Pátria e a serenidade com que o Senado se houve na renúncia
e no julgamento do ex-Presidente Fernando Collor.
A partir de hoje, no convívio com V. Ex~s, quero oferecer,
com a- ajUda de Deus. o melhor de minhas possibilidades
e espero somá-las aos esforços que esta Casa vem buscando
para fazer com que o Brasil se encontre nos caminhos da
paz social, da confiança em si Próprio e do desenvolvimento
sustentável.
Nunca será demais afirmar que o nosso País só alcançará
as metas e sua grandeza, se verdadeiramente concentrar todo
seu potencial no sentido da implementação de políticas e práticas educacionais sérias, corretas e ajustadas à nossa realidade
social. Aí estão os exemplos dos países do Leste Asiático,
especialmente o Japão e a Coréia; segundo os quais se o
· sistema educacional funcionar a contento, todo o resto irá
por si mesmo. O Brasil e o Japão, na segunda metade da
década de 50, eram apontados como nações confiantes que
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - Concedo faziam coisas importantes e que estavam, ao mesmO tempo,
a palavra ao nobre Senador Teotónio Vilela Filho. (Pausa.)
preocupados em fazer direito até as coiSas pequenaS. E o
S. Ex• não se encontra presente.
que nos mostra David Halberstam, em seu interessante livro
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. (Pau- O Próximo Século, quando diz que a boa sorte japonesa é
sa.)
o produto de duas gerações- vejam bem, apenas duas gera- .
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ções - que fizeram consideráveis investimentOs na educação
e enormes sacrifícios para tiiar o país das cinzas e levá-lo
ao-sucesso ec-onômico. Isto gera confiança e a confiança gera
otimismo o que, por Sliá Vez, gera força social.
-
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Então, Srs. Senadores, estou cumprindo as etiquetas no
começo. Permitam-me trabalhar ao lado de V. EX4's para a
constru~áo de um Brasil justo, rico, forte e pacífiCo, confiante
em seu brilhante futuro e na grandeza de sua gente.

O mundo, n~ste final ~e milênio Pãssa por incríveis transO Sr- João Calmon- Permite V. EX' um aparte?
formações. A aceleração do tempo hist6ríco - os fatos desO SR- NEY SUASSUNA- Pois não:
mentem amplamente a tese de Fukuyama sobre o fim da
História- exige das pessoas, dos grupos e das nações~ permaO Sr. João Calmou -Nobre Senador Ney Suassuna,
nente vigilância e pronto acompanhamento das transformainicialmente desejo saudar em V. Ex• um emérito lutador
ções econômica·e social. Sabemos que as espetaculares inovada causa da educação. Toda a sua vida tem sido ma_rcada
ções científicas e tecnológicas produzidas nas últimas décadas
por essa paixão. DeSgraçãdamente, não é isso o que ocorre
operaram reais transformações nos aspectos qualitativos nas
com a maioria dos brasileiros que ainda não compreenderam
condições gerais de vida da humanidade. Muitas dessas_ cona transcendental importância da solução do problema da eduquistas, que até recentemente transitavam, exClusivâniente,
cação. Só através da educação poderemos atingir o ideal de
na esfera do sonho e da fantasia, tomaram-se realidade e
uma distribuição mais justa, malS humana e mais eqüitativa
hoje fazem parte do co_tidiano das pessoas. A educação, a
da renda nacional, que continua concentrada nas mãos de
medicina, a biOlogia, a agricultura e o lazer foram extraordinauma ínfima minoria de privilegiados. Saúdu_V. E:xf também,
riamente beneficiados. Decifrou-se o código genético e a revolução nas comuniCações e o ãOvento cibe-rnético i'eestrutuTam - - nobre Senador Ney Suassuna, como descendente de paraibano, pertencente à famüia Medeiros, que tem muito orgulho
profundamente a sociedade humana. Contudo, a verdade está
de um médico que foi professor da Universidade Federal da
no fato de que grande parte da humanidade, agregada em
Paraíba e que depois foi eleito, por consagradora maioria,
perto de 130 Estados pobres reunidos pelo controvertido e
reitor daquele estabelecimento de ensino, um orgulho da
paradoxal rótulo de Terceiro Mundo- agora também chama~ucação-ern t~do o Nordeste. V. Ex~ chega a esta Casa num
dos de ..Novos Bárbaros"- permanece à ma;rgem das vantamomento em que estamos travando mais uma batalha em
gens e dos benefícios gerados pela ciência e pela tecnologia.
defesa de recursos mais vultosos para a educação. Quando
De nossa parte, não há mais tempo a perder. Enquanto
imaginávamos que essa batalha tinha ·condições razoáveis de
o "grupo dos sete" ultrapassa a era tecnotrônic3., a ·recessãO,
YÍ.tória, fomos surpreendidos com a constatação de que está
o desemprego e os desajustes sociais nos empurram para baiembutido no projeto de ajuste fiScal, que V. Ex• acaba de
xo, tornando inviável o futuro dos nossos filhos _e netos. Em
referir-se, um artigo que elimina a incidência dos 18% da
meio a tudo isso, nossa grande vitória foi obtida: do ponto
receita de impostos à área da educação, ou para usar as palade vista político-instituciOnal parece que ganhamos a batalha
vras do art. 212 da Constituição, que diz: " ... na manutenção
pela democracia e o fizemos pelo processqp~cíficº! Ganhamos
e desenvolvimento do ensino". A partir do momento em que
pelo processo pacffico tafubéni o respeito ao estado de direito
tomei conhecimento dessa nova conspitaçãó qü.e, seni dúvida,
e às liberdades fundamentais do cidadão, que fi Caiam patentes
é de inspiração dos tecnocratas frios, que desejam lidar com
no desenrolar da recente crise política, (}ue ffridou há tão
a maior liberdade com os recursos financeiros da União, foi
pouco tempo. Avançamos muito' na r~construção ético-poiniciada esta batalha. E V. Ex•, como membro da Bancada
ütica do Pafs.
do PMDB, teve a oportunidade, ontem, de atuar, com singular
Sr. Presidente e Srs. Senadores, vencidas as soluções de
relevo, no esforço para derrotarmos esse novo "golpe" que
força, abandonadas as práticas cesaristas e autoritárias, urge
está sendo tramado contra a educação. V. Ex• vem reforçar
correr contra o tempo e- conquistar. ãgora pela educação e
a bancada da educação no Senado, que conta com vários
pela democracia, o desenvolvimento sustentável. Não se trata
companheiros combativos e com UJll.a inquebrantável dispode buscar o mero crescimento econômic"ç> loUVadO- pelos modesição de ganhar essa luta. V. Er" citou os exemplos inspira~
los econométricos, _nos termos do milagre económico dos anos
dores do Japão e da Coréia do Sul. No Japão, o imperador
70, mas, de forma inUito mais ampla e correta, buscar um
da Dinastia Meiji, chamado Matsuhito, em meados do século
novo e imediato desenvolvimento, como quer a doutrina da
passado, decidiu destinar à educação 50% do orçamento àqueUNESCO: "O desenvolvimento é o_ homem -o homem que
le país que, à época, era feudal. Aqui, no Brasil, depois de
é o começo e o objetivo último de todo o _desenvolvimento".
lutas memoráveis, conseguimos um aumento do percentual
Ou como nos ensinou o SantO Padre Pauio V: "O desenvolque era de 10%, de acordo com a Constituição de 1946, para
vimento é o novo nome da Paz."
- 13%, batalha essa travada em 1976, e na atual Constituição
alcançamos um aumento para 18%. Nesta hora, ao invés de
Sr. Presidente, Srs. Senadores, comecei estas palavras
o Poder Legislativo estar empenhado em aumentar esse perpela afinnação de que me vejo preso às minhas circunstânciàs.
centual, que por sinal pretend~ propor, por ocasião da revisão
Como homem que sou do meu tempo. apaixonado pela Paraíconstitucional~ õ que se vê é uma conspiração contra a educaba e pelo Brasil, aqui me apresento, nesta mais elevada tribuna
ção, com a proibição da incidência dos 18% sobre esse novo
do País, como professor, educador, ciente de que o Brasil
imposto sobre movimentaÇão financeira, mais corihecido cosairá desta crise e escalará o desenvolvimento integrado apenas
mo Imposto sobre Cheques. A presença de V. E:xf no Senado,
através dos processos educacionais e culturais. E aí faço um
dá-nos a certeza da sua integração de corpo e alma na equipe
parêntese para lembrar aos nobres Senadores que, lamentaque luta pela causa da educação, entre os quais se destaca
velmente, nesta reforma fiscal, e ainda ontem nos lembrava
o mestre dos mestres que está aqui a minha direita, o nobre
o nobre Senador João Calmon, busca-se dar um golpe na
Sena~or Darcy Ribeiro. Foi realmente um reforço extraoreducação quando se retira dos novos recursos que poderão
dinário para a equipe que aqui luta pela manhã, tarde e noite
vir por essa reforma fiscã.l a obrigatoriedade constitucional
em favor da educação. Saúdo, portanto, com a maior efusão,
de se entregar ao País o percentual da educação.
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a sua estréia hoje na tribuna do Senado, e V. Ex• esteja

preparado porque essa luta exige um esforço indormído, e
esse esforço- esperamos- que V. Ex~ nos assegure numa
escala digna da combatividade de um nordestino.
O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, nobre Sena·
dor._ Esteja certo de que serei um soldado na legião tão bem
comandada por V. Ex~, embora um soldado raso dentro dessa
legião que é V. Ex\ o Senador Darcy Rib~iro e-O_Sena<;lor
Jarbas Passarinho. Estarei aqui pionto, ao lado- dos demais
Colegas, de corpo e alma, à disposição, porque só pela educação haveremos de salvar o Brasil e- fazer dele o gigante que
queremos seja.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito .bemJ)
Durante o discurso do _Sr. Ney Robinson Sua$.$Y-1'1ª
o Sr._ Epitácib Cafeteira, deixa a cadeira da preSidêiicía;
que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronal_d_Q Aragão.
(Pausa.)
~
S. Ex• declina da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Teotônio Vilela
Filho. (Pausa.)
S. Ex+ rião está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando.
S. Ex' não está presente.
O próximo inscrito _é o nobre Senador Ney _Maranhão,
que também não se encónt.ra no plenário-neste momento.
A Presidência adverte aos nobres Sena_dore_s que se encontram em seus gabinetes que estão em pauta matérias da
convocação extraordinária, qUe erigem quorum qualificadO.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel - Álvaro Pacheco - Amir Lando - Aureo Mello - Carlos De'Car!i - Cêsar Dias - Cbagas Rodri~
~es- Eduardo Suplicy - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júmor- Jonas Pinheiro - Lucfdio Portella - Marluce Pinto Nelson Wedekin - Ney Suassuna - Teotonio Vih!Ia Filho.O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 73 Srs. Senadores.
Passa-se à
ORDEM DO

Esgotado o

DIA

Item 1:
. ContinuaçãO ~da VotaÇão, em turno útr:7CO, do Projeto de
Le1 da Câmara n• 11, de 1991 -complementar (69189 na
Casa de origem), de iniciativa do MiniStério-PUblico da Un'ião
que dispõe sobre a organização, as atribuições- e o estatUtC:
do Ministério Público da União, tendo
Parecer sob o n" 412, de 1992;-d.ã:-Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, nos termos do Substitutivo que oferece.
A discusSão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de 3 de de~e':llbro último, quando foi aprovado o substitutivo:
em turno umco.
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A Presidência esClarece ao Plenário que nos_ termos do
disposto no arL 288, inciso III, alínea "a", do Regimento
Interno, a matéria depende para a sua aprovação do voto
favorável da maioria absoluta da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.
A Presidência pede aos nobres Srs. Senadores, que se
encontram nos seus gabinetes ou em feuri.lãO de Comissões,
que se dirijam ao plenário para a votação_eletrônica. A m-atéria
é-da maiOr importância e será_yotada em regime de urgência,
item "c", que obteve a assinatura e apoiai:nentó de 54 Srs.
Senadores. (Pausa.)
~
-~~
Passa-se à votação do Requerimento n" 868, de_ 1992,
de -destaque- para a rejeição do inciso IV e do § 2"' do art.
37 dó Substitutiv-o.
Os SB. ·senadores já ocuparam os setis lugares?
Os Srs. Senadores já podem votar.
O Sr. Elcio Alvares -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
-

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Tem a palavra
~
V. Ex•
O SR. ELCIO ALVARES (PFL ,.:_ ~ES. Pela ordem.) Sr. Presidente. solicitaria que me informasse a niatéria que
está em votação.
. O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Estamos votan·
do, nobre Senador Elcio Alvares, o Requerimento n" 868/92,
de destaque para a rejeição do inciso IV e § 2Y do art. 37,
do substitutivo que foi aprovado em 03 de dezembro de 1992,
em turno único.
O ~r. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra
.
-para uma ques!ão de ordem.
0 SR. PRESIDENTE (Magno lhcelar) -Tem a palavra
V. Ex'
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pela ordem.)
-Sr. Presidente, esta matéria é pertinente à representação
do Ministério Público no Tribunal de Contas?
·

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) isso, nobre Senador.

Exatamente

O SR. JOSAPHAT MAlUNHO- Sr. Presidente, o desta·
que é visando ...
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O destaque
é para a rejeição do inciso IV e do art. 37, § 29 , do substitutivo
aprovado em turno único.
O Sr. .larbas -passariiibo- Sr Presidente, peço a palavra
para encaminhamentO da votação.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Tem a palavra
V. Ex•
~
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para enca·
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
é até um insulto a V. Ex~, perdoe-me, mas, quero esclarecer
aos nobres Colegas que se trata do velho problema do Tribunal
de Contas da União e dos Tribunais de Contas dos Estados.
O projeto apresentado teve_ inicialmente a _aceitaçã~ do
Relator, que é o Senador Amir Lando. No decorrer da discussão, o próprio Senador Amir ,Lando aceitou modificar a sua
posição de maneira a rejeitar os artigos. Quem Votar "simn,
mantém o texto, quem votar "não?', mantém o texto -origirtal,
porque o destaque é para rejeiçãO? É esta a interpretação
da Mesa?
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -É para rejeição, nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Se-voto "não"', o destaque é para rejeição"; se rejeito o des"ül'iue,' conseqüentemente, mantenho o texto original.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Nobre Senador
Jarbas Passarinho, a Presidência agradece a ajuda dç V. EX'
e até gostaria mesmo que houvçsse o encaminhamento de
votação e esclarecimentos para que os Srs. Senadores se dirijam ao plenário.
O entendimento da Mesa é que, tendo em yista que é
para rejeição, quem vota "sim" rejeita; qUem vpcfa _"não .. ,
mantém o texto original do sub_stitutivo_.

O Sr. Jutaby Magalbães- Sr. Presidente, peço a-palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, pediria a
V. Ex~ que, mais uma vez, fizesse Unfãpelo aos Srs. Senadores
que estão nos gabinetes para se dirigirem ao plenário para
votação. A matéria requer quorum qualificado e precisa da
presença de mais de 41 Srs. Senadores em plenário para votação nominal. Os Srs. Senadores que puderem interromper
um pouco os seus trabalhos, nos gabinetes, nas comissões,
onde quer que estejam, que venham para o plenário.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar).,-- A Presidência
reitera o apelo de V. E~
Segundo informações da Assessoria, já se encontram pre-sentes mais de 30 Srs. Senadores e a Mesa tem sido tolerante
exatamente no sentido de l:l:guardar a presença dos Srs. Senadores.
No momento em que passo á Presidência a um dos membros da Mesa, nobre Senador Iram Saraiva, reitero o apelo
para que os Srs. Senadores honrem a assinatura: que áj:luSefatri
de apoiamento ao regime de urgência para esse projeto.
O Sr. Elclo Alvares - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Elcio Alvares.
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela ordem.) -Sr. Presidente, antes de conceder a palavra ao Sena~
dor Amir Lando, quero lembrar aos Srs. Senadores que s~
não tivermos_, nesta votação, 41 Senadores presentes, cai a
sessão para votaÇão de qualquer outra matéria. Portanto, precisamos ter aqui presentes, pelo menos, 41 Senadores. Aqueles que estiverem nos ouvindo que venham para o plenário
para que possamos votar as demais matérias também.
O Sr. Magno Bacelar- -Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Antes de conced~r a palavra a V. E:r.', já havia pedido a palavra o Senador
Amir Lando. Tão logo S. Ex• termine, concederei a V. Ex•
- Concedo a palavra ao Senador Amir Lando.
. O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o destaque, da autoria do Senador Marco Maciel,
prende-se ao art. 37, inciso JY,_ § 2"' do substitutivo, que expres~
sã.mente estabelece:
· "Art. 37 - 0 Ministério Público Federal exercerá
suas funções:
• • • •• o• •

OA • • • • •

o o • .-. • •• • • o o no• • • • ;.-.;o;. ••-.-.; •; • • •• • ••·• ~~-·-••;. •• ••

IV - em caráter eSpecializado, atuar junto ao
Tribunal de Contas da União, na defesa do património
público e da ordem jurídica, oo âmbito das competências previstas no art. 71 da Constituição Federal
e da legislação pertinente."
"§ 2• -As funções do Ministério Público, junto
ao Tribunal de Contas da União, serão exercidas ·por
membros do Ministério Público Federal, designados
pelo Procurador-Geral da Re_p~~lica, ~ra of(cios, ~m
_atribuições específicas."
'
1

A discussão desta matéria, Sr. Presidente, Srs. Sen:ldores, prende-se ao fato de que, ao ser aprovada aqui a Lei
Orgânica do Tribunal de Contas da União, criou-se um Mini~
tério Público próprio, autónomo, diferenCiadO dO MiniStérío
Público Federal.
Em conseqüência, o entendimento do Senador Marco
Maciel é de que esta lei agora revogaria aquelas disposiçõ:es
pertinentes à autonomia do Ministério PúblicQ junto ao Trib»nal de Contas da V nião.
,
A minha posição ja fOi defiriíd"á, neste' PlenáriO, qualldoO SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Pela ordem. Sem
da discussão daquela matéria, e favoravelmente no sentido
revisão do orador. ) -Sr. Presidente, ~nobstante a explicação
do entendimento de que o MinistériO Público é uno e individo Senador Jarbas Passarinho, que para mim foi convincente,
sível, inclusive cabendo-lhe atuação junto ao TCU. Todavia,
encontra-se em plenário o Relator Amir Lando~ Seria interesem iàl:ão de um entendimento para que esta lei prossiga _e
sante que S. Ex~ fizesse também um aditamento à explicação
seja votada pelo Plenário, declinei de posições pessoais. O
do Senador J arbas Passarinho para um esclarecimento aos
meu parecer, já firmado, é no sentido-__ do acolhimento dos
demais -Senadores.
destaques oferecidos pelo Senador Marco Maciel.
Assim solicitaria, por intermédio da Presidência. que o
Portanto, quem_ votar "'sim" estará_ votando favoravc;_l~
Senador Amir Lando pudesse prestar um esclarecime_nt_O: _
mente aos destaques, o que significa que a matéria será retirªmaior a respeito da rejeição da emenda.
da do projeto.
~
O Sr. Magnõ Bacelar, deixa a cadeira da presiO
voto
"não"
significa
que
a
matéria
continua
e~ cons_edência, que é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, 411 Secre~
qüentemente, aqui se restabelece a competência do Ministérip
tário.
Público Federal para atuar junto ao Tribunal de Conta:s.
Em conseqüência deste q~tendimento firmado com as
O Sr. Juthay MagaJbães- Sr. Presidente,--~Ço- a palavra
lideranças, o nieu parecer, já manifestado, é favorável ao
pela ordem.
destaque.
_
Esta me parece que seria a explicação plausível e necesO SR. PRESIDENTE (Inim Saraiva) - Collcedo a palasária. Para ficar bem claro: quem quiser retirar do substitutivo
vra ao nobre Senador Jutaby Magalhães.
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as disposiÇões pertinentes à atuação do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas da União~ deyerá votar "sim";
quem quiser qUe o Miiiistério Público Federai atue junto ao
Tribunal de Contas, votará "não".
_
Eram estes, Sr. Presidente, os meus esclarecimentos.
O Sr. Magno Bacelar- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Tem a palavra
o nobre Senador Magno Bacelar.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, sqlicitamos a palavra
para, em nome do PDT, encaminhar o voto da Bancada·
"não'•.
O Sr. Jonas Pinheiro -Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Tem a palavra
o nobre Senador Jonas Pinheiro.
SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP ~Para encaminhar
a votação.)- Sr. Presidente, o PTB vota "não••, mantendo
o texto original.
O Sr. Humberto Lucena -Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Tem a palavra
o nobre Senador.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -PB. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, o PMDB acompanha
o Relator, votando .. siiQ.'~ ao destaque.
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Conc.edo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, a Bancada do PSDB
votará "não", a fim de manter o texto original do nobre Relator, texto que foi aprovado pela Comissáo-de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Pfesidente, peço a palavra
para encaminhar a votação._
. -Concedo
O SR. PRESIDENTE (Iram Saratva)
a palavra ao nobre Senador José Paulo Bisol.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS. Para encaminhar a votação;) -Sr. Presidente, trata-se de um destaque
sobre uma emenda que suprime o texto que faz com que
o Ministério Público normal atue dentro do Tribunal de Contas da União.
Qu·em responder "sim••, alija o Ministério Público dessa
instiftiiç-ão. Isto é, mantêm uma exceção tradicional. E quem
entender que-o Ministério Público do Brasil deve fiscalízar;porque ninguém deve se autofiSCalizar, deve votar .. não" ao
destaque.
O PSB vota "não•• ao destaque.

'

O SR. PRESIDENTE (Iram Saniiva) - A Presidência
esclarece a todos Srs. Senadores que o voto "sim•• rejeita
o texto, portanto, sai do substitutivo. O voto "não" mantém
<;> inciso IV do § 2• do art. 37.
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A Presidência convoca todos os Srs. Sena_dores.__ que se
encontram em seus gabinetes a comparecerem ao plenário,
porque a matériá depende de quorum qualificado.
O Sr. Amir Lando- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO (PMDB- RQ. Pela ordem.)Sr. Presidente, os destaques referem-se ao inciso IV e § 2"
do art. 37.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Exatamente. V.
EX" está correto.
O Sr, Magno Bacelar- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Concedo a palavra ao Senador Magno Bacelar.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Pela ordem.)
-Sr. Presidente, está suscitando dúvidas o entendimento
que a Mesa acaba de expor. Quem vota "sim", vota "sim"
ao destaque e não permanece o texto. É isso'?
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presidência
volta a esclarecer que quem votar "sim" rejeita o texto. Portanto, sai do substitutivo.
O SR. MAGNO BACELAR - Estará votando, então,
com o destaque. Quem vota '"sim" vota pelo destaque, que
é o texto que está sendo submetido._
_
__
Sr. Presidente, votando "não", o texto do substitutivo
fica mantido.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Exatamente. V.
Ex• está correto. (Pausa.)
O Sr. Jonas Pinheiro- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva_) - Concedo a palavra ao nob_re Senador Jonas Pin_heiJ·o. __
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Pela ordem.)
-Sr. Presidente, tendo em vista a importância da matéria
e o tempo em que ela se encontra - desde dezembro para ser votada, sugeriria a V. Ex• a contagem _prévia, antes
de submeter a votos, para evitar que a sessão caia.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presidência
esclarece a V. Ex• que anunciará os votos. Se, por acaso,
não houver o número, a Presidência convocará os Srs, Senadores dentro de 10 minutos. _ _
Todos os Srs. Senadores_ já podem votar, nas suas bancadas, por gentileza.
A Presidência volta a esclarecer: quem votar "sim" rejeita
o texto, que sai do substitutivo, Votando "não". mantém
o inciso IV, § 2?, do art. 37.
O Sr. Jonas Pinbejro - Sr. Presidente, peçO a palavra
pela ordem.
O SR. IRAM SARAIVA - Concedo a palavra ao nobre
Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB-AP)- Sr. Presidente,
reitero a orientação à Bancada do PTB para que vote "não".
O SR. PRESIDENTE (Iran Saraiva) - O PTB vota
••não". (Pausa.)

>{---
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A Presidência esclarece ao eminente Senador Marco Maciel que está em votação o requerimento de sua autoria.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
o SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MAií.CO MACIEL (PFL-PE. Para encaminhar
a votação. Sem revisãe do orador.) -Sr. Presidente, serei
muito breve.
Gostaria de lembrar que esta matéria já foi .subnl.etida
à votação em sucessivas oportunidades_ e_ nã~ foi objeto Q_e
deliberação por exigir quC?rum qualificado, maioria absoluta.
Daí por que vem sendo sucessivamente adiada a sua votação.
Na realidade, o meu destaque, Sr. Presidente, tem o
objetivo de fazer com que o Senado Federal mantenha uma
decisão que já adotou há cerca de oito meses. em meados
do ano passado, no sentido de manter o Ministério Público
Especial do Tribunal de Contas da União. Conversei sobre
esse assunto com o próprio Relator da matéria, que concordou
com o meu destaque.
Sr. Presidente, coerente com a decisão· que anteriormente
o Senado adotou e coerente, inclusive, com os cem anos de
existência do Ministério Público Especial do Tribunal de Contas, a nossa orientação é no sentido de votar "sim", conseqüentemente.
O SR. PRESIDENTE (I~am Saraiva) ~V. Exa. vota
"sim".
O SR. MARCO MACIEL - Sr. Presidente, gostaria de
saber se o Relator já falou sobre a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Sim.
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
A Presidência esclarece que o voto "sim" rejeita o texto·
''não" mantém o inciso IV e o parágrafo 2!> do art. 37.
'
(Procede·se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo
Albano Franco
Amir Lando
Bello Parga
Carlos Pafrocínio
Elcio Álvares
F. Rollemberg
Fia vi ano MeU o
Garilialdi Alves
Humberto Lucena
Jarbas Passarinho
João Calmon
João Franca
José Richa
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Julio Campos
Louremberg Rocha
Lucfdio Portella
Mareio Lacerda
Marco Maciel
Nabor Junior
___ N~y Suassuna
oaacir SOares
P€:dro Simon
Saldanha Derzi
Valmir Campelo
Wilson Martins

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel
Beni V eras
Carlos De'Carli
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Darcy Ribeiro
Eduardo Suplicy
Epitácio Cafeteira
Gerson Camata
Gilberto Miranda
Hydekel Freitas
Josaphat Marinho
Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
Magno Bacelar
Mário Covas
Nelson Wedekin
Paulo Biso!
Pedro Teixeira
Ronaldo Aragão
O SR. PRESIDENJ'E (Iram Saraiva) -Votaram SIM
27 Srs. Senadores; e NAO 20.
Total de votos: 47.
A matéria foi rejeitadá.
A matéria vai à Coniissão bhetOra, a fim de ser redigido
o vencido para o turno suplementar. A Presidência esclarece
que sai do texto ...
O Sr. José Paulo Biso!- Peço a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Concedo a palavra a V. Er
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS. Para um esclarecimento.)- Sr. Presidente, com a rejeição, o texto perma_nece; foi o des~aque que caiu.
__ _
_ __
--~-0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Exato. Foi o
que a Mesa esclareceu, e V. Ex~ colaborou.
Sobre a mesa, redação do vencido, que será lida pelo
Sr. 19 Secretário.
É lida a seguinte
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PARECER N• 4, DE 1993
DA COMISSÃO DlRETORA
Redação do vencido para o turno suplementar do
Projeto de Lei da Câmara n' 11, de 1991 - Comple·
mentar (n• 68, de 1989-Complementar, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido
para o turno suplementar do ProjetO--de Lei da Câmara n~

Janeiro de 1993 ·

11, de 1991-Complementar (n' 68, de 1989-Complementar,
na Casa de origem), que dispõe sobre a organização, as atribui-

ções e o Estatuto do Ministério Público da União.

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de janeiro de 1993.
- Mauro Benevides, Presidente - Mareio Lacerda, Relator
- Beni Veras - Lavoisier Maia.

Anexo ao Parecer n°
Redação do vencido para o turno suplementar do PLC no 11, de 1992.
Dispõe sobre a organização, as
atribuições e o estatuto do
Ministério Público da União.
O Congresso Nacional decreta:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇQES GERAIS

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO, DOS PRINCÍPIOS E DAS FUNÇOES
INSTITUCIONAIS

· Art. 1° O Ministério Público da União, organizado por esta lei, é instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do

Es~ado,

incumbindo-lhe a defesa da

ordem jurídica, do regime democràtico, dos interesses sociais e dos interesses
individuais indisponíveis.
Art. 2° Incumbem ao Ministério Público as medidas necessárias para
garantir o respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados pela Constituição Federal.
Art. 3° O Ministério Público da União exercerà o controle externo da
atividade policial tendo em vista:
a) o respeito aos fundamentos do Estado Democràtico de Direito, aos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores
i::tas'relaçóes internacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituição Federa:
ena lei;
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b) a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do
património público;
c) a prevenção e a correção de ilegalidade ou de abuso de poder;
d) a indisponibilidade da persecução penal;

e) a competência dos órgãos incumbidos da segurança pública.
Art. 4° São princípios institucionais do Ministério Público da União a
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
Art. 5° São funções institucionais do Ministério Público da União:
I - a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses
sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os
seguintes fundamentos e princípios:
a) a soberania e a representatividade popular;
b) os direitos políticos;
c) os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil;
d) a indissolubilidade da União;
e) a independência e a harmonia dos Poderes da União;
f) a autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

g) as vedações impostas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios;
h) a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas

à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da
União;
11 - zelar pela observãncia dos princípios constitucionais relativos:
a) ao sistema tributário, às limitações do poder de tributar, à repartição do
poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte;
b) às finanças públicas;
c) à atividade económica, à política urbana, agrícola, fundiária e de
reforma agrária e ao sistema financeiro nacional;

!O!
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d) à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à ciência e à
tecnologia, à comunicação-soCíãl e ao meio ambiente:
e) à segurança pÚblica:
III - a defesa dos seguintes bens e interesses:
a) o património nacional;
'~'

·_\"·-(:~.-~·ü:·

.

b) o patnmõnio público e social;
c) o património cÜitural brasileiro;
d) o meio ambiente;
. .''

'

.

e) os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades
indígenas, da família, da criança,_ do adolescente e do idoso;

:v - zelar pelo, efetivo respeito _dos Poderes Públicos da União, dos
serviços de relevância pública e dos meios de comunicação social aos princípios,
garantias, condições, direitos,- deveres e vedações previstos na Constituição Federal e
na lei, relativos à comunicação social;

v_ -

zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos

serviços de relevância pública quanto:
_a) aos direitos alisegurados na Constituição Federal relativos às ações e
aos serviços de saúde e à educação;
b) aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da
publicidade;
VI - exercer outras funções previstas na Constituição Federal e na lei.

§ 1° - Os órgãos do Ministério Público da União devem zelar pela
observância dos princípios

e competências da Instituição, bem como pelo livre exercício

de suas funções.

§ 2° - Somente a lei poderã especificar as funções atribuídas pela
Constituição Federal e por esta lei complementar ao Ministério Público da União,
observados os princípios e normas nelas estabelecidos.

CAPÍTULO 11
DOS INSTRUMENTOS DE ATUAÇÃO

•. ~
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Art. 6° Compete ao Ministério Público da União: .
.

., 'i<''··! .

.

I - promover a ação direta de inconstitucionalidade e o respectivo pedido
de medida cautelar;
.' .

..

.

11 - promover a ação direta de inconstitucional.idade
por omissão;
'
. .·: .
...
~·

'

:

III - promover a argüição de descumprimento de preceito fundamental
decorrente da Constituição Federal;
IV - promover a representação para intervenção federal nos Estados e no
Distrito Federal;
V - promover, privativamente, a ação penal 'pública, na forma da lei;
VI - impetrar habeas corpus e mandado de segurança;
VIl - promover o inquérito civil e a ação. civil pública. para:
a) a proteção dos direitos constitucionais;
b) a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turlstico e paisagístico;
, '

.

','

c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos,
relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às
minorias étnicas e ao consumidor;
d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais.
difusos e coletivos;
VIII - promover outras ações, nelas incluído o mandado da injunção
sempre que a falta de norma regulamentadora tome inviável o exercício dos direitos e
liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania,. quando difusos os interesses a serem

protegid~s;

IX - promover ação visando ao cancelamento de naturalização, em virtude
de atividade nociva ao interesse nacional;
X - promover a responsabilidade dos executores ou agentes do estado de
defesa ou do estado de sítio, pelos ilícitos cometidos no perlodo de sua duração;
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XI - defender judicialmente os direitos e interesses das populações
indígenas, incluídos os relativos às terras por elas tradicionalmente habitadas, propondo
as ações cabíveis;
XII - propor ação civil coletiva para defesa de interesses individuais
homogêneos;
XIII - propor ações

·ae

responsabilidade do fornecedor de produtos e

serviços.
XIV - promover outras ações necessàrias- ao exercício de suas funções
institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto:
a) ao Estado de Direito e às instituições democráticas;
b) à ordem económica e financeira;
c) à ordem social;
d) ao património cultural brasileiro;
e) à manifestação de pensamento, de criação, de expressão ou de
informação;
f) à probidade administrativa;

g) ao meio ambiente;
XV- manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação
do juiz ou por sua iniciativa, qiJando entender existente interesse em causa que justifique
a intervenção;
XVI - intervir em todos os feitos. em todos os graus de jurisdição, quando
for interessado na causa pessoa jurídica de direito público, Estado estrangeiro ou
organismo internacional.
XVII - propor as ações cabíveis para:
a) perda ou suspensão de direitos políticos, nos casos previstos na
Constituição Federal;
b)

declaração

de

nulidade

de atas

ou

contratos

geradores

do

endividamento externo da . União, de suas autarquias, fundações e demais entidades
controladas pelo Poder Público Federal, ou com repercussão direta ou indireta em suas
finanças;
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c) dissolução compulsória de associaÇões, inclusive de partidos políticos,
nos casos previstos na Constituição Federal;
d) cancelamento de concessão ou de permissão, nos casos previstos na
Constituição Federal:
e) declaração de nulidade de cláusula contratual que contrarie direito do
consumidor.
XVIII - representar:
a) ao órgão judicial competente para quebra de sigilo da correspondência
e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefónicas, para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal, bem como manifestar-se sobre
representação a ele dirigida para os mesmos fins;
b) ao Congresso Nacional, visando ao exercício das competências deste
ou de qualquer de suas Casas ou comissões;
c) ao Tribunal de Contas da União, visando ao exercícig das competências
deste;
d) ao órgão judicial competente, visando á aplicação de penalidade por
infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo
da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível; •
XIX - apurar a responsabilidade:
a) da ·.autoridade competente, pelo não exercício das . incumbências,
constitucional e .legalmente impostas ao Poder Público da União, em defesa do meio
ambiente, de sua preservação e de sua recuperação;
b) de pessoas físicas ou jurídicas, em razão da prática de atividade lesiva
ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos
danos causados;
XX - expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e
de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa
lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis.

§ 1° - Será assegurada a participação do Ministério Público da União,
como instituição observadora, na forma e nas condições estabelecidas em ato do
Procurador-Geral da República, em qualquer órgão da administração pública direta,

. ·,.i. _;: .
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indireta ou fundaCional da União. que tenha atribuições correlatas às funções da
Instituição.

§ 2° - A lei

a~>sogurará

a participação do Ministério Público da União nos

órgãos colegiados estatais, federais ou do Distrito Federal, constituídos para defesa de
direitos e interesses relacionados com as funções da Instituição.
Art. ?O Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao
exercício de suas funções instituCionais:
1- instaur!'lr inqúérito civil. e outros procedimentos administrativos;
11 - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial
e de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e produzir provas;
. .
--- .
III - requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos
'

administrativos, podendo aeompanhá-los e produzir provas.
IV - requisitar o auxilio de força policial.
Art.'

a• Para o exercício
de suas atribuições, o Ministério Público da União
.

poderá:
I - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de
ausência
injustificada;
_.....rT
o

.~

11 - requisitar Informações, exames, perícias e documentos de autoridades
da Administração Pública dlreta.ou indireta;
III - requisitar
da Administração Pública serviços temporários de seus . ser,
vidores e meios

mat~riais !"ecess~rios

para a realização de atividades especificas;

IV - requisitar informações e documentos a entidades privadas;
V - realizar inspeções e diligências investigatórias;
VI - ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as
normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicilio.
VIl - exp~.dir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e
inquéritos que Instaurar.
VIII - ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço ~e relevância pública.

DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seçáo 11)
--· ·-= ·~·~ ---··-+--· "- ·-·-- "

Janeiro de 1993

§ 1°

-

- -~

-~--

...

Sexta-feira 15 107

O membro do Ministério Público será civil e criminalmente

responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar; a ação
-

~

-

- ,:-, 1 -.

"'i".

.. •

.-

'

penal, na hipótese, poderá ser proposta também pelo'ofendiao; subsidiariamente, na
forma da lei processual penal.
§ 2° - Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob
..- ' - .
qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso
da informação, do registro, do dado ou do documento que Íh~ seja fornecido.
§ 3° - A falta injustificada e o retardamentÓ. iii devido do cumprimento das
requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa.
§ 4° - As correspondências, notificaçõe{'requisições' e intimações do
Ministério Público quando tiverem como destinatário o Presidente da República, o VicePresidente da República, membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal
Federal, Ministro de Estado, Ministro de Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de Contas
da União ou chefe de missão diplomática de caráter permanente serão encaminhadas e
levadas a efeito pelo Procurador-Geral da República ou outro órgão do Ministério Público
a quem essa atribuição seja delegada, cabendo ás autoridades mencionadas fixar data,
hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso.
§ 5° - As requisições do Ministério Público serão felt;!;··fixindo-se prazo
razoável de até dez dias úteis para atendimento, prori-ogável mediante solicitação
·' ·

justificada.

CAPÍTULO III
O CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

Art.
atividade . policial

s•

O Ministério Público da União exercerá o controle externo da

por meio

de

medidas

administrativas

e

judiciais,

podendo,

especialmente:
I - ter livre ingresso e realizar inspeção em e:.tabel!:. _ -nentos prisionais;
11 - ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade de polícia
judiciária;
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III - requisitar providências para sanar a omissão indevida ou para prevenir
ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder;
IV - representar à autoridade competente para abertura de inquérito sobre
a omissão ou fato ilícito ocorridos no exercício da atividade policial;
V - promover a ação penal por abuso de poder.
Art. 10 A prisão de qualquer pessoa, por parte de autoridade federal ou do
Distrito Federal e Territórios, deverá ser comunicada imediatamente ao Ministério Público
competente, com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos
comprobatórios da legalidade da prisão.

CAPÍTULO IV
DA DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS

Art. 11 A defesa dos direitos constitucionais do cidadão visa à garantia do
seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos prestadores de serviços de
relevância pública.
Art. 12 O Procurador dos Direitos do Cidadão agirá de ofício ou mediante
· representação, notificando a autoridade questionada para que preste informação, no
prazo que assinar.
Art. 13 Recebidas ou não as informações e instruído o caso, se o
Procurador dos Direitos do Cidadão conduir que direitos constitucionais foram ou estão
sendo desrespeitados, deverá notificar o responsável para que tome as providências
necessárias a prevenir a repetição ou que determine a cessação do desrespeito
verificado.
Arl 14 Não atendida, no prazo devido, a notificação prevista no artigo
anterior, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão representará ao poder ou autoridade
competente para promover a responsabilidade pela ação ou omissão inconstitucionais.
Art. 15 É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do
cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais lesados.

:Janeiro de 1993
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§ 1° - Quando a legitimidade para a ação ·decorrente da inobservância da
Constituição Federal, verificada pela Procuradoria, couber a outro órgão do Ministério
Público, os elementos de informação ser-lhe-ão remetidos.

§ 2° - Sempre que o titular do direito lesado não puder constituir advogado
e a ação cabível não incumbir ao Ministério Público, o caso, com os. elementos colhidos,
será encaminhado à Defensaria Pública competente.
Art. 16 A lei regulará os procedimentos da ab..jação do Ministério Público
na defesa dos direitos constitucionais do cidadão.

CAPÍTULO V
DAS GARANTIAS E DAS PRERROGATIVAS

Ar!. 17 Os membros do Ministério Público da União gozam das seguintes
garantias:
I - vitaliciedade, após dois anos de efetivo éxercício, não podendo perder o
cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;
11 - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior, por voto de dois terços de seus membros, assegurada
ampla defesa;
III - irredutibilidade de vencimentos, observado quanto à remuneração o
que dispõem os arts. 37, XI, 150, 11, 153, § 2°, I, da Constituição Federal.
Art. 18 São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União;
I - institucionais:
a) sentar-se imediatamente ã direita dos juízes singulares ou presidentes
dos órgãos judiciários perante os quais oficiem;
b) usar vestes talares;
c) ter ingresso e trânsito livres, em razão de serviço, em qualquer recinto
público ou privado, respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade do domicilio;
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d) a prioridade em qualquer serviço de transporte ou comunicação, público
ou privado, no território nacional, quando em serviço de caráter urgente;
e) o porte de arma, independentemente de autorização;
f) carteira de identidade especial, de acordo com modelo aprovado pelo

Procurador-Geral da República e por ele expedida, nela se consignando as prerrogativas
constantes do inciso I, alíneas. "c", "d" e "e" e do inciso 11, alíneas "d", "e" e "f', deste
artigo;
11 - processuais: _
a) do Procurador-Geral da República, ser processado e julgado, nos
crimes comuns, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Senado Federal, nos crimes de
responsabilidade;
· b) do membro do Ministério Público da União que oficie perante tribunais,
ser processado e julgado, nos crimes comuns e de responsabilidade, pelo Superior
Tribunal de Justiça;
c) do membro do Ministério Público da União que oficie perante juizos de
primeira instância, ser processado e julgado, nos crimes comuns e de responsabilidade,
pelos Tribunais Regionais Federais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;
d) ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal competente
ou em razão de flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata
comunicação àquele tribunal e ao Procurador-Geral da República, sob pena de
responsabilidade;
e) ser recolhido à prisão especial ou à sala especial de Estado-Maior, com
direito a privacidade e à disposição do tribunal competente para o julgamento, quando
sujeito a prisão antes da decisão final; e a dependência separada no estabelecimemto
em que tiver de ser cumprida a pena;
f) não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no

parágrafo único deste artigo;
g) ser ouvido, como testemunhas, em dia, hora e locàl previamente
ajustados com o magistrado ou a autoridade competente;
h) receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo e
grau de jurisdição nos feitos em que tiver que oficiar.
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Parágrafo único - Quando, no curso de investigação, houver indício da
prática de infração penal por membro do Ministério Público da União, a autoridade
policial, civil ou militar, remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da
República, que designará membro do Ministério ·Público para prosseguimento da
apuração do fato.
Art. 19 O Procurador-Geral da República terá as mesmas honras e
tratamento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; e os demais membros da
instituição, as que forem reservadas aos magistrados perante os quais oficiem.
Art. 20 Os órgãos do Ministério Público da União terão presença e palavra
asseguradas em todas as sessões dos colegiados em que oficiem.
Art. 21 As garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público da
União são inerentes ao exercício de suas funções e irrenunciáveis.
Parágrafo Único - As garantias e prerrogativas previstas nesta lei não
excluem as que sejam estabelecidas em outras leis.

CAPÍTULO VI
DA AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 22 Ao Ministério Público da União é assegurada autonomia funcional,
administrativa e financeira, cabendá:.lhe:
I - propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e
serviços auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores;
11 - prover os cargos de suas carreiras e dos serviços auxiliares;
III - organizar os serviços auxiliares;
IV - praticar atas próprios de gestão.
Art. 23 O Ministério Público da União elaborará sua proposta orçamentária
dentro dos limites da lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1° - .Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias,
compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia
vinte de cada mês.
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orçamentária, operacional e

patrimonial do Ministério Público da União será exercida pelo Congresso Nacional,
mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, segundo o
disposto no Título IV, Capítulo I, Seção IX, da Constituição Federal, e por sistema próprio
de controle interno.

§ 3° - As contas referentes ao exercício anterior serão prestadas, anualmente, dentro de sessenta dias da abertura da sessão legislativa do Congresso
Nacional.

CAPÍTULO VIl
DA ESTRUTURA

Art. 24 O Ministério Público da União compreende:
l - o Ministério Público Federal;

li - o Ministério Público do Trabalho;
III - o Ministério Público Militar;
IV - o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Parágrafo único - A estrutura básica do Ministério Público da União será
organizada por regulamento, nos termos da lei.

CAPÍTULO VIII
DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBUCA

Art. 25 O Procurador-Gerar da República é o .:hefe .:) Ministério Público
da União, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores
de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta do Senado
Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução, precedida
decisão do Senado Federal.

de nova
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Parágrafo único - A exoneração, de ofíCio, do Procurador-Geral da
República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de
autorização da maioria absoluta do Senado Federal, em votação secreta.
Art. 26 São atribuições do Procurador-Geral da República, como Chefe do
Ministério Público da União:
I - representar a instituição;
11 - propor ao Poder Legislativo os projetas de lei sobre o Ministério Público
da União;
III - apresentar a proposta de orçamento do Ministério Público da União,
compatibilizando os anteprojetos dos diferentes ramos da Instituição, na forma da lei de
diretrizes orçamentárias;
IV - nomear e dar posse ao Vice-Procurador-Geral da República, ao
Procurador-Geral do Trabalho, ao Procurador- Geral da Justiça Militar, bem como dar
posse ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios;
V - encaminhar ao Presidente da República a lista tríplice para nomeação
do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios;
VI -

encaminhar aos respectivos Presidentes as listas sêxtuplas para

composição dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e Territórios, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e dos
Tribunais Regionais do Trabalho;
VIl - dirimir conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do
Ministério Público da União;
VIII - praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal;
IX - prover e desprover os cargos das carreiras do Ministério Público da
União e de seus serviços auxiliares;
X - arbitrar o valor das vantagens devidas aos membros do Ministério
Público da União, nos casos previstos nesta lei;
XI - fixar o valor das bolsas devidas aos estagiários;
XII - exercer outras atribuições previstas em lei;
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XIII - exercer o poder regulamentar. no ãmbito do Ministério Público da
União, ressalvadas as competências estabelecidas nesta lei para outros órgãos nela
instituídos.

§ 1°- O Procurador-Geral da República poderá delegar aos ProcuradoresGerais as atribuições previstas nos itens VIl e VIII deste artigo.
§ 2° - A delegação também poderá ser feita ao Diretor-Geral da Secretaria

do Ministério Público da União para a prática de atas de gestão administrativa, financeira
e de pessoal, estes apenas em relação aos servidores e serviços auxiliares .
. '.
Art. 27 O Pro~urador-Geral da República designará, dentre os integrantes
da carreira, maiores de trinta e cinco anos, o Vice-Procurador-Geral da República, que o
substituir;i em seus impedimentos. No caso de vacância, exercerá o cargo o VicePresidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, até o provimento
definitivo do cargo.

CAPiTULO IX
DO CONSELHO DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Art. 28 O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da
União, sob a presidência do Procurador-Geral da República, será integrado pelo ViceProcurador-Geral da República, pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo ProcuradorGeral da Justiça Militar

e

pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e

Territórios.
Art. 29

As reuniões do Conselho de Assessoramento Superior do

Ministério Público da União serão convocadas pelo Procurador-Geral da República,
podendo solicitá-las qualquer da seus membros.
Art. 30 O Conselho de Assassoramento Superior do Ministério Público da
União deverá opinar sobre as matérias de interesse geral da Instituição, e em especial
sobre:
I - projetas de lei de interesse comum do Ministério Público da União,
neles incluídos:
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a) os que visem a alterar normas gerais da Lei Orgânica do Ministério
Público da União;
b) a proposta de orçamento do Ministério Público da União;
c) os que proponham a fixação dos vencirnéntos nas carreiras e nos
serviços auxiliares;
11 - a organização e o funcionamento da Diretoria-Geral e dos Serviços da
Secretaria do Ministério Público da União.
Art. 31 O Conselho de Assessoramento Superior poderá propor aos
Conselhos Superiores dos diferentes ramos do Ministério Público da União medidas para
uniformizar os atos decorrentes de seu poder normativo.

CAPÍTULO X
DAS CARREIRAS

Art. 32 As carreiras dos diferentes ramos do Ministério Público da União
são independentes entre si, tendo cada uma delas organização própria, na forma desta
lei.
Art. 33 As funções do Ministério Público da União só podem ser exercidas
por integrantes da respectiva carreira, que deverão residir onde estiverem lotados.
Art. 34 A lei estabelecerá o número de cargos das carreiras _do Ministério
Público da União e os ofícios em que serão exercidas suas funções.

CAPÍTULO XI
DOS SERVIÇOS AUXILIARES

Art. 35 - A Secretaria do Ministério Público da União é dirigida pelo seu
Diretor-Geral, de livre escolha do Procurador-Geral da República e demissível ad nutum,
incumbindo-lhe os serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo à Instituição.
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Art 36 O pessoal dos serviços auxiliares será organizado em quadro
próprio de carreira, sob regime estatutário, para apoio técnico-administrativo adequado
às atividades específicas da Instituição.

TiTULO 11
DOS RÀMOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

CAPÍTULO I
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SEÇÃOI
DA COMPETÊNCIA, DOS ÓRGÃOS E DA CARREIRA

Art. 37 O Ministério Público Federal exercerà as suas funções:
I - nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais, e dos
Tribunais e Juízes Eleitorais.
, 11 - nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais, para
defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas, do meio
ambiente, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico,
integrantes do património nacional;
III - em caráter excepcional, quando couber, em causas de competência
de outros juízes e tribunais.
Parágrafo único - O Ministério Público Federal será parte legítima para
interpor recurso extraordinário das decisões da Justiça dos Estados nas representações
de inconstitucionalidade.
Art. 38

São funções institucionais do Ministério Público Federal as

previstas nos Capítulos I, 11, III e IV do Título I, incumbindo-lhe, especialmente:
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I - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos
correlates;
11 - requisitar diligências investigatónas e a instauração de inquérito
policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas;
III - requisitar à autoridade federal competente a instauração de
procedimentos administrativos, podendo acompanhá-los e produzir provas;
IV - exercer o controle externo da atividade das polícias federais, na forma
do artigo 9°;
V - participar dos Conselhos Penitenciários;
VI - integrar os órgãos colegiados previstos no § 2° do art. 6°, quando
componentes da estrutura administrativa da União;
VIl - fiscalizar a execução da pena, nos processos de competência da
. Justiça Federal e da Justiça Eleitoral.
Art. 39 Cabe ao Ministério Público Federal exercer a defesa dos direitos
constitucionais do cidadão, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito:
I - pelos Poderes Públicos Federais;
11 - pelos órgãos da administração pública federal direta ou indireta
III - pelos concessionários e permissionários de serviço público federal;
IV- por entidades que exerçam outra função delegada da União.
Art 40.

O Procurador-Geral da República designará, dentre os

Subprocuradores-Gerais da República e mediante prévia aprovação do nome pelo
Conselho Superior, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, para exercer as
funções do ofício pelo prazo de dois anos, permitida uma recondução, precedida de
nova decisão do Conselho Superior.

§ 1° - Sempre que possível, o Procurador não acumulará o exercício de
suas funções com outras do Ministério Público Federal.

§ 2° - O Procurador somente será dispensado, antes do termo de sua
investidura, por iniciativa do Procurador-Geral da República, anuindo a maioria absoluta
do Conselho Superior.
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Art 41 Em cada Estado e no Distrito Federal será designado, na forma do
art 49, III, órgão do Ministério Público Federal para exercer as funções do oficio de
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão.
Parágrafo único - O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão expedirá
instruções para o exercício das funções dos ofícios de Procurador dos Direitos do
Cidadão, respeitado o princípio da independência funcionaL
Art 42 A execução da medida prevista no art 14 incumbe ao Procurador
Federal dos Direitos do Cidadão.
Art 43 São órgãos do Ministério Público Federal:
I - o Procurador-Geral da República;
11 - o Colégio de Procuradores da República;
III -o Conselho Superior do Ministério Público Federal;
IV - as Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;
V - a Corregedoria do Ministério Público Federal;
VI - os Subprocuradores-Gerais da República;
VIl - os Procuradores Regionais da República;
VIII - os Procuradores da República.
Parágrafo único - As Câmaras de Coordenação e Revisão poderão funcionar isoladas ou reunidas, integrando Conselho Institucional, conforme dispuser o seu
regimento.
Art 44 A carreira do Ministério Público Federal é constituída pelos cargos
de Subprocurador-Geral da República, Procurador Regional da República e Procurador
da República.
Páragrafo único - O cargo inicial da carreira é o de Procurador da
República e o do último nível o de Subprocurador-Geral da República.

SEÇÃO 11
DA CHEFIA DO MINISTÉRIO PÚBUCO FEDERAL
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Art 45 O Procurador-Geral da República é o Chefe do Ministério Público
Federal.
Art 46 Incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do
Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal. manifestando-se previamente em
todos os processos de sua competência.
Parágrafo único - O Procurador-Geral da República proporá perante o
Supremo Tribunal Federal:
I - a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal
ou estadual e o respectivo pedido de medida cautelar;
11 - a representação para intervenção federal nos Estados e no Distrito
Federal, nas hipóteses do art 34, VIl, da Constituição Federal;
III - as ações cíveis e penais cabíveis.
Art 47 O Procurador-Geral da República designará os SubprocuradoresGerais da República que exercerão, por delegação, suas funções junto aos diferentes
órgãos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal.

§ 1° As funções do Ministério Público Federal junto aos Tribunais
Superiores da União, perante os quais lhe compete atuar, somente poderão ser exercidas por titular do cargo de Subprocurador-Geral da República.

§ 2° - Em caso de vaga ou afastamento de Subprocurador-Geral da
República, por prazo superior a trinta dias, poderá ser convocado Procurador Regional
da República para substituição, pelo voto da maioria do Conselho Superior.

§ 3° - O Procurador Regional da Répública convocado receberá a
diferença de vencimento correspondente ao cargo de Subprocurador-Geral da
República. inclusive diárias e transporte, se for o caso_
Art. 48 Incumbe ao Procurador-Geral da República propor perante o
Superior Tribunal de Justiça:
I - a representação para intervenção federal nos Estados e no Distrito
Federal, no caso de recusa à execução de lei federal;
11- a ação penal, nos casos previstos no art. 105, I, "a", da Constituição
Federal.
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Parágrafo único - A competência prevista neste artigo poderá ser
delegada a Subprocurador-Geral da República.
Art. 49 São atribuições do Procurador-Geral da República, como Chefe
do Ministério Público Federal;
I - representar o Ministério Público Federal;
11 - integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores da
República, o Conselho Superior do Ministério Público Federal e a Comissão de
Concurso;
III - designar o Defensor Federal dos Direitos do Cidadão e os titulares da
Defensaria nos Estados e no Distrito Federal;
IV - designar um dos membros e o Coordenador de cada uma das
Cãmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;
V - nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, segundo
lista formada pelo Conselho Superior,
VI - designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo
Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções ·os membros do
Ministério Público Federal;
VIl - designar:
a) o Chefe da Procuradoria Regional

da

República,

dentre os

Procuradores Regionais da República lotados na respectiva Procuradoria Regional;
b) o Chefe da Procuradoria da República nos Estados e no Distrito
Federal, dentre os Procuradores da República lotados na respectiva unidade;

,

VIII -decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos
do Ministério Público Federal;
IX - determinar a abertura de correição, sindicãncia ou · inquérito
administrativo;
X - determinar instauração de inquérito ou processo administrativo contra
servidores dos serviços auxiliares;
XI - decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor
dos serviços auxiliares, aplicando as sanções cabíveis;
XII - decidir, atendendo ã necessidade do serviço, sobre:
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a) remoção a pedido ou por permuta;
b) alteração parcial da lista bienal de designações;
XIII - autorizar o afastamento de membros do Ministério Público Federal,
depois de ouvido o·Conselho Superior, nas hipóteses previstas em lei;
XIV- dar posse aos membros do Ministério Público Federal;
XV- designar membro do Ministério Público Federal para:
a) funcionar nos órgãos em _que a participação da instituição seja
legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior;
b) integrar comissões técnicas ou científicas, relacionadas às funções da
instituição, ouvido o Conselho Superior;
c) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância,
afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência
ou falta do substituto designado;
d) funcionar perante juizos que não os previstos no inciso I, do art. 37,
desta lei;
e) acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais
instaurados em áreas estranhas à sua competência específica, desde que relacionados
a fatos de interesse da instituição.
XVI - homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso
para ingresso na carreira;
XVII - fazer publicar aviso de existência de vaga na lotação e na relação
bienal de designações;
XVIII - elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público Federal.
submetendo-a, para aprovação, ao Conselho Superior;
XIX - organizar a prestação de contas do exercício anterior;
XX- praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal;
XXI - elaborar o relatório das atividades do ·Ministério Público Federal;
XXII- coordenar as atividades do Ministério Público Federal;
XXIII - exercer outras atividades previstas em lei.
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Art. 50 As atribuições do Procurador-Geral da República, previstas no
artigo anterior, poderão ser d~legadas:
I - a Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão, as dos incisos

XV, alínea "c", e XXII;

e aos Chefes
das Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal, as dos incisos I, XV,
alínea "c", XX e XXII.
11 - aos Chefes das Procuradorias Regionais da República

Art. 51 A ação penal pública contra o Procurador-Geral da República,
quando no exercício do cargo, caberá ao Subprocurador-Geral da República que for
designado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal.

SEÇÂO III
DO COLÉGIO DE PROCURADORES DA REPÚBLICA

Art. 52 O Colégio de Procuradores da República, presidido pelo
Procurador-Geral da República, é integrado por todos os membros da carreira em
atividade no Ministério Público Federal.
Art. 53 Compete ao Colégio de Procuradores da República:
I - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista
sêxtupla para a composição do Superior Tribunal ·de Justiça, sendo elegíveis os
membros do Ministério Público Federal, com mais de dez anos na carreira, tendo mais
de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;
11 - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista
. sêxtupla para a composição dos Tribunais Regionais Federais, sendo elegíveis os
membros .do Ministério Público Federal, com mais de dez anos de carreira, que contem
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, sempre que
possível lotados na respectiva região;
III - eleger, dentre os

Subprocuradores~erais

da República e mediante

voto plurinominal, facultativo e secreto, quatro membros do Conselho Superior do
Ministério Público Federal;
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IV - opinar sobre assuntos gerais de interesse da instituição;

§ 1° - Para os fins previstos nos incisos I, 11 e IIJ, deste artigo, prescindirse-á de reunião do Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo dispuser o seu
Regimento Interno e exigindo-se o voto da maioria absoluta dos eleitores.

§ 2° - Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da Instituição, o
Colégio de Procuradores reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral da
República, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros.

§ 3° - O Regimento Interno do Colégio de Procuradores da República
disporá sobre seu funcionamento.

SEÇÃOIV
DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ar!. 54 O Conselho Superior do Ministério Público Féderal, presidido pelo
Procurador-Geral da República, tem a seguinte composição:
I - o Procurador-Geral da República e o Vice-Procurador-Geral da
República, que o integram como membros natos;
11 - quatro Subprocuradores-Gerais da República eleitos, para mandato
de dois anos, na forma do art. 53, IIJ, permitida uma reeleição;
Jll - quatro Subprocuradores-Gerais da República eleitos, para mandato
de dois anos, por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto,
permitida uma reeleição.

§ 1°- Serão suplentes dos membros de que tratam os incisos 11 e IIJ, os
demais votados, em ordem decrescente, observados os critérios gerais de desempate.

§ 2° - O Conselho Superior elegerá o seu Vice-Presidente, que
substituirá o Presidente em seus impedimentos e em caso de vacã!'1cia.
Ar!. 55 O Conselho Superior do Ministério Público Federal reunir-se-á,
ordinariamente, uma 'vez por mês, em dia previamente fixado, e, extraordinariamente,
quando convocado pelo Procurador-Geral da República, ou por proposta da maioria de
seus membros.
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Art. 56 Salvo disposição em contráno, as deliberações do Conselho
Superior serão tomadas por maioria de votos. presente a maioria absoluta dos seus
membros.

§ 1° - Em caso de empate, prevalecera o voto do Presidente, exceto em
matéria de sanções. caso

em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado.

§ 2° - As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário
da Justiça, exceto quando o Regimento Interno determinar sigilo.
Art. 57 Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal:
I - exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público Federal, observados os princípios desta lei, especialmente para elaboré!r e aprovar:
a) o seu Regimento Interno, o do Colégio de Procuradores da República
e os das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;
b) as normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira;
c) as normas sobre as designações para os diferentes ofícios do
Ministério Público Federal;
d) os critérios

para

distribuição

de

inquéritos,

procedimentos

administrativos e quaisquer outros feitos, no Ministério Público Federal;
e) os critérios de promoção por merecimento, na carreira;
f) o procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio
probatório;
II - aprovar o nome do Defensor Federal dos Direitos do Cidadão;
III - indicar integrantes das Câmaras de Coordenação e Revisão;
IV - aprovar a destituição do Procurador Regional Eleitoral;
V - destituir, por iniciativa do Procurador-Geral da República e pelo voto
de dois terços de seus membros, antes do término do mandato, o Corregedor-Geral;
VI - elaborar a lista triplica para Corregedor-Geral do Ministério Público
Federal;
VII - elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento;
VIII - aprovar a lista de antigüidade dos membros do Ministério Público
Federal e decidir sobre as reclamações a ela concernentes;

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção-II)

Janeiro de 1993

Sexta-feira 15 125

IX - indicar o membro do Ministério Público Federal para promoção por
antigüidade, observado o disposto no art. 93, 11, alínea "d", da Constituição Federal;
X - designar o Subprocurador-Geral da República para conhecer de inquérito, peças de informação ou representação sobre crime comum atribuível ao
Procurador-Geral da República e, sendo o caso, promover a ação penal;
XI - opinar sobre a designação de membro do Ministério Público Federal
para:
a) funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista;
b} integrar comissões técnicas ou cientificas relacionadas às funções da
instituição ;
XII - opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério
Público Federal;
Xlll - autorizar a designação, em caráter excepcional, de membros do
Ministério Público Federal, para exercício de atribuições processuais perante juízos,
tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria;
XIV - determinar a realização de correições e sindícãncias e apreciar os
relatórios correspondentes;
XV - determinar a instauração de processos administrativos em que o
acusado seja membro do Ministério Público Federal, apreciar seus relatórios e propor
as medidas cabíveis;
XVI - determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções,
do membro do Ministério Público Federal, indiciado ou acusado em processo
disciplinar, e o seu retomo.
XVII - designar a comissão de processo administrativo em que o acusado
seja membro do Ministério Público Federal;
XVIJJ - decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do
Ministério Público Federal, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da
República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração;
XIX - decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério
Público Federal, por motivo de interesse público;
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XX - autorizar, pela maioria aosoluta de seus membros, que o
Procurador-Geral da República ajuíze a ação de perda de cargo contra membro vitalício
do Ministério Público Federal, nos casos previstos nesta lei;
XXI - opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira;
XXII - opinar sobre o encaminhamento de proposta de lei de aumento do
número de cargos da carreira;
XXIII - deliberar sobre a realização de concurso para o ingresso na
carreira, designar os membros da Comissão de Concurso e opinar sobre a homologação dos resultados;
XXIV - aprovar a proposta orçamentária que integrará o projeto de
orçamento do Ministério Público da União.
XXV - exercer outras funções

e~tabelecidas

em lei.

§ 1° - O Procurador-Geral e qualquer membro do Conselho Superior
estão impedidos de participar das decisões deste nos casos previstos nas leis
processuais para o impedimento e a suspeição de membro do Ministério Público.
§ 2° - As deliberações relativas aos incisos I, alíneas "a" e "e", IV, XIII,
XV, XVI, XVII, XIX, e XXI somente poderão ser tomadas com o voto favorável de dois
terços dos membros do Conselho Superior.

SEÇÃOV
DAS CÂMARAS DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Art. 58 As Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal são os órgãos setoriais de coordenação, de integração e de revisão do
exercício funcional na instituição.
Art. 59 As Câmaras· de Coordenação e Revisão serão organizadas por
função ou por matéria, através de ato normativo.
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Parágrafo único - O Regimento Interno, que disporá

sobre o

funcionamento das Câmaras de Coordenação e Revisão, será elaborado pelo
Conselho Superior.
Art. 60 As Câmaras de Coordenação e Revisão serão compostas por
três membros do MÍnistério Público Federal, sendo um indicado pelo Procurador-Geral
da República e dois pelo Conselho Superior, juntamente com seus suplentes, para um
mandato de dois anos, dentre integrantes do último grau da carreira, sempre que
possível.
Art. 61 Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, um
deles será designado pelo Procurador-Geral para a função executiva de Coordenador.
Art. 62 Compete. às Câmaras de Coordenação e Revisão:
I - promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais que
atuem em ofícios ligados

ao setor de sua competência, observado o princípio da

independência funcional;
11 - manter intercàmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas
afins;
III - encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais
que atuem em seu setor;
IV - manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito
parlamentar ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária do
Procurador-Geral;

V - resolver sobre a distribuição especial de feitos, que por sua contínua
reiteração, devam receber tratamento uniforme;
VI - resolver sobre a distribuição especial de inquéritos, feitos e procedimentos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir.
Vil - decidir os conflitos de atribuições entre os. órgãos do Ministério

Público Federal.
Parágrafq único - A competência fixada nos ;ncisos '/ e VI será exercida
segundo Critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior.

SEÇÃOVI
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DA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Art. 63 A Corregedoria do Ministério Público Federal, dirigida pelo
Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos
membros do Ministério Público.
Art. 64

O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral da

República dentre os Subprocuradores-Gerais da República, integrantes de lista triplica
elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de dois anos, renovável uma vez.

§ 1° - Não poderão integrar a lista triplica os membros do Conselho
Superior.

§ 2° - Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da
lista triplica, na ordem em que os designar o Procurador-Geral.
§ 3° - O Corregedor-Geral poderá ser destituído por iniciativa do

Procurador-Geral, antes do término do mandato, pelo Conselho Superior, observado o
disposto no inciso V do art. 57
Art. 65 Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público Federal:

1- participar, sem direito a voto, das reuniões do Conselho Superior;
11 - realizar, de ofício, ou por determinação do Procurador-Geral ou do
· Conselho Superior, correições e sindicãncias, apresentando os respectivos relatórios;
III - instaurar

inquérito contra integrante da carreira e propor ao

Conselho Superior a instauração do processo administrativo conseqüente;
IV - acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público
Federal;
V - propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério
Público Federal que não cumprir as condições do estágio probatório.

SEÇÃOVII
DOS SUBPROCURADORES-GERAIS DA REPÚBUCA
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Art. 66 Os Subprocuradores-Gerais da República serão designados para
oficiar junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal
Superior Eleitoral e nas Câmaras de Coordenação e Revisão.

§ 1° - No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, os
Subprocuradores-Gerais da República atuarão por delegação do Procurador-Geral da
República.

§ 2° - A designação de Subprocurador-Geral da República para oficiar
em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá

de

autorização do Conselho Superior.

Art. 67 Cabe aos Subprocuradores-Gerais da República, privativamente,
o exercício das funções de:

I - Vice-Procurador-Geral da República;

11 - Vice-Procurador-Geral Eleitoral;

III - Corregedor-Geral do Ministério Público Federal;

IV- Procurador Federal dos Direitos do Cidadão;

V - Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão.

SEÇÃO VIII
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DOS PROCURADORES REGIONAIS DA REPÚBLICA

Art. 68 Os Procuradores Regionais da República serão designados para
oficiar junto aos Tribunais RegionaiS Federais.

Parágrafo único - A designação de Procurador Regional da República
para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria
dependerá de autorização do Conselho Superior.

Art. 69 Os Procuradores Regionais da República serão lotados nos
ofícios nas Procuradorias Regionais da República.

SEÇÃOIX

DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA

Art. 70 Os Procuradores da República serão designados para oficiar
junto aos Juízes Federais e junto aos Tribunais Regionais Eleitorais, onde não tiver
sede a Procuradoria Regional da República.

Parágrafo único - A designação de Procurador da ·República para oficiar
em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria, dependerá de
autorização do Conselho Superior.
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Os Procuradores da República serão lotados nos ofícios nas

Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal.

SEÇÃO X

DAS FUNÇ0ES ELEITORAIS DO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Art. 72 Compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber,
junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, aluando em todas as fases e
instâncias do processo eleitoral.

Parágrafo único - O Ministério Público Federal tem legitimação para
propor, perante o juízo competente, as ações para declarar ou decretar a nulidade de
negócios jurídicos ou ates da administração pública, infringentes de vedações legais
destinadas a proteger a normalidade e a legitimidade das eleições, contra a influência
do poder económico ou o abuso do poder político ou administrativo.

Art. 73 O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República.

Parágrafo único - O Procurador-Geral Eleitoral designará, dentre os
Subprocuradores-Gerais da República, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, que o
substituirá em seus impedimentos e exercerá o cargo em caso de vacância, até o
provimento definitivo.

Art. 74 Compete ao Procurador-Geral Eleitoral exercer as funções do
Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Superior Eleitoral.
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Parágrafo único - Além do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o ProcuradorGeral poderá designar, por necessidade de serviço, membros do Ministério Público
Federal para oficiarem, com sua aprovação, perante o Tribunal Superior Eleitoral.

Ar!. 75 Incumbe ao Procurador-Geral Eleitoral:

I - designar o Procurador Regional Eleitoral em cada Estado e no Distrito
Federal;

11 - acompanhar os procedimentos do Corregedor- Geral Eleitoral;

III - dirimir conflitos de atribuições;

IV - requisitar servidores. da União e de suas autarquias, quando o exigir
a necessidade do serviço, sem prejuízo dos direitos e vantagens inerentes ao exercício
de s~us cargos ou empregos.

Ar!. 76 O Procurador Regional Eleitoral, juntamente com o seu substituto,
será designado pelo Procurador-Geral Eleitoral, dentre os Procuradores Regionais da
República no Estado e no Distrito Federal, ou, onde não houver, dentre os
Procuradores da República vitalícios, para um mandato de dois anos.

§ 1°- O Procurador Regional Eleitoral poderá ser reconduzido uma vez.

§ 2° - O Procurador Regional Eleitoral poderá ser destituído, antes do
término áo manáato, por iniciativa áo Procuraáor-Gerai Eieitorai, an"uináo a maioria
absoluta do Conselho Superior do Ministério Público Federal.

Janeiro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NAÓONAL (Seção II)

-Sexta-feira 15

Art. 77 Compete ao Procurador Regional Eleitoral exercer as funções do
Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Regional Eleitoral respectivo,
além de dirigir, no Estéldo, as atividades do setor.

Parágrafo único - O Procurador-Geral Eleitoral poderá designar, por
necessidade de serviço, outros membros do Ministério Público Federal para oficiar, sob
a coordenação do Procurador Regional, perante os Tribunais Regionais Eleitorais.

Art. 78 As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os
Juízes e Juntas Eleitorais serão exercidas pelo Promotor Eleitoral.

Art. 79 O Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público focal
que oficie junto ao Juízo incumbido do serviço eleitoral de cada Zona.

Parágrafo único - Na inexistência de Promotor que oficie perante a Zona
Eleitoral, ou havendo impedimento ou recusa justificada, o Chefe do Ministério Público
local indicará ao Procurador Regional Eleitoral o substituto a ser designado.

Art 80 A filiação a partido político impede o exercício de funções
eleitorais por membro do Ministério Público, até dois anos do seu cancelamento.

SEÇÃOXI

DAS UNIDADES DE LOTAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO
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' Art.

81

Os ofícios

na

Procuradoria-Geral

da

República,

nas

Procuradorias Regionais na República e nas Procuradorias da República nos Estados e
no Distrito Federal são unidades de lotação e de administração do Ministério Público
Federal.

Parágrafo único - Nos municípios do interior onde tiverem sede juízos
federais, a lei criará unidades da Procuradoria da República no respectivo Estado.

Art. 82 A estrutura básica das unidades de lotação e de administração
será organizada por regulamento, nos termos da lei.

CAPiTULO III

DO MINISTÉRIO PÚBUCO DO TRABALHO

SEÇAOI

DA COMP~NCIA, DOS ORGAOS E DA CARREIRA

Art. 83 Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das
seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho:

I - promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal
e pelas leis trabalhistas;
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11 - manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo
solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público
que justifique a intervenção.

defesa

de

III - promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para
interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais

constitucionalmente garantidos;

IV - recorrer das decisões da Justiça do Trabalho, quando entender
necessário, tanto nos processos em que for parte, como naqueles em que oficiar como
fiscal da lei, bem como pedir revisão dos Enunciados da Súmula de Jurisprudência do
Tribunal Superior do Trabalho;

V - funcionar nas sessões dos Tribunais Trabalhistas, manifestando-se
verbalmente sobre a matéria em debate, sempre que entender necessário, sendo-lhe
assegurado o direito de vista dos processos em julgamento, podendo solicitar as
requisições e diligências que julgar convenientes;

VI - instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem
jurídica ou o interesse público assim o exigir;

VIl - promover ou participar da instrução e conciliação em dissídios
decorrentes

da

paralisação

de

serviços

de

qualquer

natureza,

oficiando

obrigatoriamente nos processos, manifestando sua concordância ou discordância, em
eventuais acordos firmados antes da homologação, resguardado o direito de recorrer
em caso de violação à lei e à Constituição Federal;

VIII - promover mandado de injunção, quando a competência
Justiça do Trabalho;,

for da
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IX - atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos dissídios
de competência da Justiça do Trabalho;

X - requerer as diligências que julgar convenientes. para o correto
andamento dos processos e para a melhor solução das lides trabalhistas.

XI - intervir obrigatoriamente em todos os feitos nos segundo e terceiro
graus de jurisdição da Justiça do Trabalho, quando a parte for pessoa jurídica de
Direito Público, Estado estrangeiro ou organismo internacional.

Art. 84 Incumbe ao Ministério Público do Trabalho;

I - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos, sempre
que cabíveis, para assegurar a observância dos direitos sociais dos trabalhadores;

11 - requisitar à autoridade administrativa federal competente, dos órgãos
de proteção ao trabalho, a instauração de procedimentos administrativos, podendo
acompanhá-los e produzir provas;

III - ser cientificado pessoalmente das. decisões proferidas pela Justiça
do Trabalho, nas causas em que o órgão tenha intervido ou emitido parecer escrito;

IV - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, desde
que compatíveis com sua finalidade.

Art. 85 São órgãos do Ministério Público do Trabalho:

- o Procurador-Geral do Trabalho;
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11 -o Colégio de Procuradores do Trabalho;

III - o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho;

IV - a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do
Trabalho;

V - a Corregedoria do Ministério PúblicO do Trabalho;

VI -os Subprocuradores-Gerais do Trabalho;

VIl - os Procuradores Regionais do Trabalho;

VIII - os Procuradores do Trabalho.

Art. 86 A carreira do Ministério Público do Trabalho será constituída
pelos cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho e
Procurador do Trabalho.

Parágrafo único - O cargo inicial da carreira é o de Procurador do
Trabalho e o do último nível o de Subprocurador-Geral do Trabalho.

SEÇÃO 11

DO PROCURADOR-GERAL DO TRABALHO
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Ar!. 87 O Procurador-Geral do Trabalho é o Chefe do Ministério Público
do Trabalho.

Ar!. 88 O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo ProcuradorGeral da República, dentre integrantes da Instituição, com mais de trinta e cinco anos e
de cinco anos na carreira, integrantes de lista tríplice escolhida mediante voto
plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores para um mandato de
dois anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja
número suficiente de candidatos com mais de dez anos na carreira, poderá concorrer à
lista tríplice quem contar mais de cinco anos na carreira.

Parágrafo único - A exoneração do Procurador-Geral do Trabalhei, antes
do término do mandato, será proposta ao Procurador-Geral da República pelo
Conselho Superior, mediante deliberação obtida com base em voto secreto de dois
terços de seus integrantes.

Art.

89 O

Procurador-Geral

do Trabalho

designará,

dentre os

Subprocuradores-Gerais do Trabalho, o Vice-Procurador-Geral do Trabalho, que o
substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o VicePresidente do Conselho Superior, até o seu provimento definitivo.

Ar!. 90 Compete ao Procurador-Geral· do Trabalho exercer as funções
atribuídas ao Ministério Público do Trabalho junto ao Plenário do Tribunal Superior do
Trabalho, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua
competência.

Ar!. 91 São atribuições do Procurador-Geral do Trabalho:

I - representar o Ministério Público do Trabalho;
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11 - integrar, como membro nato. e presidir o Colégio de Procuradores do
Trabalho, o Conselho Superior do Ministério' Público do' Trabalho e a Comissão de
Concurso:

III - nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho,
- -

~

.

f

segundo lista tríplice formada pelo Conselho Superior;

IV - designar um dos membros e o Coordenador da Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho;

V -

desi~nar,

observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo

Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do
Ministério Público do Trabalho;

VI - designar o Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho dentre os
Procuradores Regionais do Trabalho lotados na respectiva Procuradoria Regional;

VIl - decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuição entre os
órgãos do Ministério Público do Trabalho.

VIII - determinar a abertura de correição, sindicãncia ou inquérito
administrativo.

IX - determinar a instauração de inquérito ciu processo administrativo
contra servidores dos serviços auxiliares;

X - decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor
dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência;
XI - decidir, atendendo a necessidade do serviço, sobre:
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a) remoção a pedido ou por permuta;

b) alteração parcial da lista bienal de designações;

XII - autorizàr ·o afastamento de membros do Ministério Público do
Trabalho, ouvido o Conselho Superior, nos casos previstos em lei;

XIII -dar posse aos membros do Ministério Público do Trabalho;

XIV - designar membro do Ministério Público do Trabalho para:

a) funcionar nos órgãos em que a participação da Instituição seja
legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior;

b) integrar comissões técnicas ou científicas, relacionadas às funções
da Instituição, ouvido o Conselho Superior;

c) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância,
afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência
ou falta do substituto designado;

XV - homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso
para ingresso na carreira;

XVI - fazer publicar aviso de existência de vaga, na lotação e na relação
bienal de designações;
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XVII - propor ao Procurador-Geral' da República, ouvido o Conselho

..

Superior, a criação e extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser
exercidas suas funções.

XVIII - elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público do
Trabalho, submetendo-a, para aprovação, ao Conselho Superior;

XIX - encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta
orçamentária do Ministério Público do Trabalho, após sua aprovação pelo Conselho
Superior; .

XX -

organizar a

prestação

de contas

do

exercício

anterior,

encaminhando-a ao Procurador-Geral da República;

XXI - praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal;

XXII - elaborar o relatório de atividades do Ministério Público do
Trabalho;

XXill- coordenar as atividades do Ministério Público do Trabalho;

XXIV- exercer outras atribuições previstas em lei.

Art. 92 As atribuições do Procurador-Geral do Trabalho, previstas no
artigo anterior, poderão ser delegadas:

I - ao Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, as dos
incisos XIV, alínea "c",. e XXIII;
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11 - aos Chefes das Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e
no Distrito Federal, as dos incisos I, XIV, alínea "c", XXI e XXII L

SEÇÃO III

DO COLÉGIO DE PROCURADORES DO TRABALHO

Art 93 O Colégio de Procuradores do Trabalho, presidido pelo
Procurador-Geral do Trabalho, é integrado por todos os membros da carreira em
atividade no Ministério Público do Trabalho.

Art. 94 Silo atribuições do Colégio de Procuradores do Trabalho:

I - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e SEl,creto, a lista
triplica para a escolha do Procurador-Geral do Trabalho;

11 - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista
sêxtupla para a composição do Tribunal Superior do Trabalho, sendo elegíveis os
membros do Ministério Públicb do Trabalho, com mais de dez anos na carreira, tendo
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;

III - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista
sêxtupla para os Tribunais Regionais do Trabalho, dentre os Procuradore.s com mais de
dez anos de carreira;

IV ... eleger, dentre os Subprocuraâores-Geraís dô Trabalho e mediante
voto plurinominal, facultativo e secreto, quatro membros do Conselho Superior do
Ministério PúbliCo do Trabalho;
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§ 1° - Para os fins previstos nos incisos deste artigo, prescindir-se-á de

reunião do Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo dispuser o seu
Regimento Interno, exigido o voto da maioria absoluta dos eleitores.

§ 2°- Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da Instituição, o
Colégio de Procuradores reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral do
Trabalho, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros.

§ 3° - O Regimento Interno do Colégio de Procuradores do Trabalho
disporá sobre seu funcionamento.

SEÇÃOIV

DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DO TRABALHO

Ar!. 95 O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, presidido
pelo Procurador-Geral do Trabalho, tem a seguinte composição:

I - o Procurador-Geral do Trabalho e o Vice- Procurador-Geral do
Trabalho, que o integram como membros natos;

11 - quatro Subprocuradores-Gerais do Trabalho, · eleitos para um
mandato de dois anos, pelo Colégio de

Procurad~res

do Trabalho, mediante voto

plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição;
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III - quatro Subprocuradores-Gerais do Trabalho, eleitos para um
mandato de dois anos, por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativo e
secreto, permitida uma reeleição;

§ 1° - Serão suplentes dos membros de que tratam os itens 11 e III, os

demais votados, em ordem decrescente, observados os critérios gerais de desempate.

§ 2° - O Conselho Superior elegerá o seu Vice-Presidente, que
substituirá o Presidente em seus impedimentos e em caso de vacância.

Art. 96 O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho reunir-seá ordinariamente, uma vez por mês, em dia previamente fixado, e, extraordinariamente,
quando convocado pelo Procurador-Geral do Trabalho ou por proposta da maioria
absoluta de seus membros.

Art. 97 Salvo disposição em contrário, as deliberações .do Conselho
Superior serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus
membros.

§ 1°- Em caso de empate, prevalecerá o voto do Presidente, exceto em
matéria de sanções, caso em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado.

§ 2° - As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário
da Justiça, exceto quando o Regimento Interno determinar sigilo.

Art. 98 Compete ao Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho:

I - exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público · do
Trabalho, observados os principies desta lei, especialmente para elaborar e aprovar:
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a) o seu Regimento Interno, o do Colégio de Procuradores do Trabalho e
o da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho;

b) as normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira;

c) as normas sobre as designações para os diferentes ofícios do
Ministério Público do Trabalho;

d) os critérios para distribuição de procedimentos administrativos e
quaisquer outros feitos, no Ministério Público do Trabalho;

e) os critérios de promoção por merecimento na carreira;

f) o procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio

probatório;

11 - indicar os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público do Trabalho;

III - propor a exoneração do Procurador-Geral do Trabalho;

IV - destituir, por iniciativa do Procurador-Geral do Trabalho e pelo voto
de dois terços de seus membros, antes do término do mandato, o Corregedor-Geral;

V - elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento;

VI - elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público
do Trabalho;
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VIl - aprovar a lista de antigüidade do Ministério Público do Trabalho e
decidir sobre as reclamações a ela concernentes:

VIII - indicar o membro do Ministério Público do Trabalho para promoção
por antigüidade, observado o disposto no art. 93, 11, alínea "d", da Constituição Federal;

IX - opinar sobre a designação de membro do Ministério Público do
Trabalho para:

a) funcionar nos órgãos em que a participação da Instituição seja
legalmente prevista;

·b) integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da
'

Instituição;

.

.

X - opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério
Público do Trabalho;

XI - autorizar a designação, em caráter excepcional, de membros do
MinistériÓ Público do Trat:ialho, pará exercício -de atribuições processuais perante
juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria;

XII - determinar a realização dé correições e sindicáncias e apreciar os
relatórios ·cOrrespondentes;·

XIII - determinar a instauração de processos administrativos em que o
acusado seja membro do Ministério Público do Trabalho, apreciar seus relatórios e
propor as medidas cabíveis;
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XIV - determinar o afastamento do exercício de suas funções, de
membro do Ministério Público do Trabalho, indiciado. ou acusado em processo
disciplinar, e o seu retomo;

XV - designar a comissão de processo administrativo em que o

~cusado

seja membro do Ministério Público do Trabalho;

XVI - decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do
Ministério Público do Trabalho, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral
da República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração;

XVII - decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério
Público do Trabalho, por motivo de interesse público;

''

'._.

~_,

'

'i

,---

XVIII - autonzar; pella 'maiÓria· absoluta de seus membros, que o
Procurador-Geral da República ajuíze a ação de perda de cargo contra membro vitalício
do Ministério Público do Trabalho, nos casos previstos em lei;

XIX - opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira;

XX - aprovar a proposta de lei pará o aumento do número de cargos da
'
'''
'. .
.
.
carreira e dos ofícios;, .
' .' .
'

'''

..

__ XXI - deliberar sobre a realização de concurso para o ingresso na
'.

'

'

'

''.'

.

.

.

..

'

-

',·

carreira, designar os membros da Comissão de Concurso e opinar sobre a
homologação dos resultados;

XXII. - aprovar a proposta orçamentária, que integrará o projeto de
orçamento do Ministério Público da União;
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XXIII - exercer outras funções atribuídas em lei.

§ 1° - Aplicam-se ao Procurador-Geral e aos demais membros do
Conselho Superior as normas processuais em geral, pertinentes aos impedimentos e
suspeição dos membros do Ministério Público ...

§ 2° - As deliberações relativas aos incisos I, alíneas "a" e "e", XI, XIII,
XIV, XV e XVII somente poderão ser tomadas com o voto favorável de dois terços dos
membros do Conselho Superiqr.
.

.

.

~

...

· SEÇÂOV

"·'

DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO

...

• • I''

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Art 99 A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do
Trabalho é um órgão de coordenação, de integração e de revisão do exercício
funcional nà instituição.

··

.

Art. 100 A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do
.
Trabalho será organizada pór l:lto normativo e o Regimento lntemo, que disporá sobre
;

seu funcionamento, será elaborado pelo Conselho Superior.

· "Art. 101 A Cã'rTll:~ra de Coordenação e Revisão do Ministério Público do
rabalho será composta por três membros do Ministério Público do Trabalho, sendo um
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indicado pelo Procurador-Geral do Trabalho e dois pelo Conselho Superior do
Ministério Público do Trabalho, juntamente com seus suplentes, para um mandato de
dois anos, sempre que possível, dentre integrantes do último grau da carreira.

Art. 102 Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão,
um deles será designado pelo Procurador-Geral para a função

executiva de

Coordenador.

Art. 103 Compete à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público do Trabalho:

I - promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais do
Ministério Público do Trabalho, observado o princípio da independência funcional;

11 - manter intercâmbio com órgãos ou entidades que aluem em áreas
afins;

III - encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais
do Ministério Público do Trabalho;

IV - resolver sobre a distribuição especial de Jeitos e procedimentos,
quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir;

que por sua contfnua
V - resolver sobre a. distribuição especial de feitos,
'
reiteração, devam receber tratamento uniforme.
I'

VI - decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério
Público do Trabalho.
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Parágrafo único - A competência fixada nos incisos IV e V será exercida
segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior.

SEÇÃOVI

DA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBUCO DO TRABALHO

Art. 104 A Corregedoria do Ministério Público do Trabalho, dirigida pelo
Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos
membros do Ministério Público.

Art 105 O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral do
Trabalho dentre os Subprocuradores-Gerais do Trabalho, integrantes de lista tríplice
elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de dois anos, renovável uma vez.

§ 1° - Não poderão integrar a lista tríplice os membros do Conselho
Superior.

§ 2° - Serão suplentes do Corregedor-Geral os demals integrantes da
lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador-Geral.

§ 3° - O Corregedor-Geral poderá ser destituído, por iniciativa do
Procurador-Geral, antes do término do mandato, pelo voto de dois terços dos membros
do Conselho Superior.

Art. 106 Incumbe ao Corregedor-Geral do Ministério Público:

I - participar, sem direito a voto, das reuniões do Conselho Superior;
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realizar, de ofício ou por determinação do Procurador-Geral ou do

Conselho Superior, correições e sindicâncias, apreséntando os respectivos relatórios:

III - instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho
Superior a instauração do processo administrativo conseqüente:

IV - acompanhar o estágio probatório dos mémbros do Ministério Público
do Trabalho:

V - propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério
Público do Trabalho éfue não cumprir as condições do estágio probatório;

SEÇÃO VIl_.,

DOS SUBPROCURADORES GERAIS DO TRABALHO

Art. 107

Os Subprocuradores-Gerais dq Trabalho serão designados

para oficiar junto ao Tribunal Superior do Trabalho e nos ofícios na Câmara de
Coordenação e Revisão.

Parágrafo único - A designação de Subprocurador-Geral do Trabalho
para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto para a categoria dependerá
de autorização do Conselho Superior.

Art. 108 Cabe aos Subprocuradores Gerais do Trabalho, privativamente,
o exercício das funções de:

151.
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I - Corregedor-Geral do Ministério Público doTrabalho;

11 - Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público do Trabalho.

Art. 109

Os Subprocuradores-Gerais do Trabalho serão lotados nos

ofícios na Procuradoria-Geral do Trabalho.

SEÇÃO VIII

DOS PROCURADORES REGIONAIS DO TRABALHO

Art. 110 Os Procuradores Regionais do Trabalho serão designados para
oficiar junto aos Tribunais Regionais do Trabalho.

Parágrafo único -

Em

caso

de vaga

ou

de afastamento · de

Subprocurador-Geral do Trabalho por prazo superior a trinta dias, poderá ser
convocado pelo Procurador-Geral, mediante aprovação

ao

Conselho Superior,

Procurador Regional do Trabalho para substituição.

Arl 111 Os Procuradores Regionais do Trabalho serão lotados nos
ofícios nas Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito FederaL

SEÇÃOIX
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DOS PROCURADORES DO TRABALHO

Art. 112 Os Procuradores do Trabalho serão designados para funcionar
junto aos Tribunais Regionais do Trabalho e, na forma das leis processuais, nos litígios
trabalhistas que envolvam, especialmente, interesses de menores e incapazes.

Parágrafo único - A designação de Procurador do Trabalho para oficiar
em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria, dependerá de
autorização do Conselho Superior.

Art. 113 Os Procuradores do Trabalho serão lotados nos ofícios nas
Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal.

SEÇÃOX

DAS UNIDADES DE LOTAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 114

Os ofícios na Procuradoria-Geral do Trabalho e nas

Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal são unidades
de lotação e de administração do Ministério Público do Trabalho.

Art. 115 A estrutura básica das unidades de lotação e de administração
será organizada por regulamento, nos termos da lei.
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CAPÍTULO IV

DO MINISTÉRIO PÚBUCO MILITAR

SEÇÃO I

DA COMPErtNCIA, DOS ÓRGÃOS E DA CARREIRA

Art 116 Compete ao Ministério PÚblico Militar o exercício das seguintes
atribuições junto aos órgãos da Justiça Militar:

I - promover, privativamente, a ação penal pública;

11 - promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o
oficialato;

III - manifestar-se em qualquer fase çfo processo, acolhendo solicitação
do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique
a intervenção.

Art. 117 incumbe ao Ministério Público Militar:

I - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito
policial-militar, podendo acompanhá-los e produzir provas;
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11 - exercer o controle externo da atividade da polícia judiciária militar.

Art 118 São órgãos do Ministério Público Militar.

I - o Procurador-Geral da Justiça Militar;

11 - o Colégio de Procuradores da Justiça Militar;

III - o Conselho Superior do Ministério Público Militar;

IV - a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar;

V - a Corregedoria do Ministério Público Militar;

VI - os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar;

VIl - os Procuradores da Justiça Militar;

VIII - os Promotores de Justiça Militar.

Art. 119

A carreira do Ministério Público Militar é constituída pelos

cargos de Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Procurador da Justiça Militar e
Promotor .da Justiça Militar.

Parágrafo único - O cargo inicial da carreira é o de Promotor da Justiça
Militar e o do último nível é o de Subprocurador-Geral da Justiça Militar.
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SEÇÃO 11

DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR

Art. 120 O Procurador-Geral da Justiça Militar é o Chefe do Ministério
Público Militar.

Art. 121

O Procurador-Geral da Justiça Militar será nomeado pelo

Procurador-Geral da República, dentre integrantes da Instituição, com mais de trinta e
cinco anos e de cinco anos na carreira, escolhidos em lista triplica mediante voto
plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores. para um mandato de
dois anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja
número suficiente de candidatos com mais de dez anos na carreira, poderá concorrer à
lista tríplice quem contar mais de cinco anos na carreira.

Parágrafo único - A exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar,
antes do término do mandato, será proposta pelo Conselho Superior ao ProcuradorGeral da República, mediante deliberação obtida com base em voto secreto de dois
terços de seus integrantes.

Art. 122

O Procurador-Geral da Justiça Militar designará, dentre os

Subprocuradores-Gerais, o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, que o substituirá
em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o Vice-Presidente do
Conselho Superior, até o seu provimento definitivo.

Art. 123 Compete ao Procurador-Geral da Justiça Militar exercer as
funções atribuídas ao Ministério Público Militar junto ao Superior Tribunal Militar,
propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência.

Art. 124 São atribuições do Procurador-Geral da Justiça Militar:
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I - representar o Ministério Público Militar;

11 - integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores da
Justiça Militar, o Conselho Superior do Ministério Público da Justiça

Militar e a

Comissão de Concurso;

III - nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público Militar, segundo
lista tríplice elaóorada pelo Conselho Superior;

IV - designar um dos membros e o • Coordenador da Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar;

V - designar, observados os critérios da ' lei e os estabelecidos pelo
Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do
Ministério Público Militar;

VI - decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre os
órgãos do Ministério Público Militar.

VIl - determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito
administrativo;
',I',

VIII - determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo
contra servidores dos serviços auxiliares;
~

' ''

.

'·

IX - decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor
dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência;
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X - decidir, atendida a necessidade do serviço, sobre:

a) remoção a pedido ou por permuta;

b) alteração parcial da lista bienal de designações;

XI - autorizar o afastamento de membros do Ministério Público Militar,
ouvido o Conselho Superior, nas hipóteses da lei;

XII • dar posse aos membros do Ministério Público Militar;

XIII - designar membro do Ministério Público Militar para:

a) funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja
legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior;

b) integrar comissões técnicas ou científicas, relacionadas às funções da
Instituição, ouvido o Conselho Superior;

c) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância,
afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência
ou falta do substituto designado;

XIV - homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso
para ingresso na carreira;

XV - fazer publicar o aviso de existência de vaga, na lotação e na
relação bienal de designações;

1
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XVI - propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho
Superior, a criação e extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser
exercidas suas funções;

XVII - elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público Militar,
submetendo-a ao Conselho Superior;

XVIII - encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta
orçamentária do Ministério Público Militar, após sua aprovação pelo Conselho Superior;

XIX - organizar a prestação de contas

do exercício

anterior,

encaminhando-a ao Procurador-Geral da República;

XX - praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal;

XXI - elaborar o relatório de atividades do Ministério Público Militar;

XXII - coordenar as atividades do Ministério Público Militar;

XXIII - exercer outras atribuições previstas em lei.

Art. 125 As atribuições do Procurador-Geral da Justiça Militar, previstas
no artigo anterior poderão ser delegadas:

I - ao Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, as dos
incisos XIII, alínea "c", e XXII;

11 - a Procurador da Justiça Militar, as dos incisos I e XX.
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SEÇÃO III

DO COLÉGIO DE PROCURADORES DA JUSTIÇA MILITAR

Art 126 O Colégio de Procuradores da Justiça Militar, presidido pelo
Procurador-Geral da Justiça Militar. é integrado por todos os membros da carreira em
atividade no Ministério Público da Justiça Militar.

Art. 127 Compete ao Colégio de Procuradores da Justiça Militar:

I - elaborar. mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, lista tríplice
para a escolha do Procurador-Geral da Justiça Militar;

11 - opinar sobre assuntos gerais de interesse da instituição.

§ 1° - Para os fins previstos no inciso I, prescindir-se-á de reunião do
Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo dispuser o seu Regimento Interno.
exigido o voto da maioria absoluta dos eleitores.

§ 2• - Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da Instituição, o
Colégio de Procuradores reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral da
Justiça Militar, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros.

§ 3° - O Regimento Interno do Colégio de Procuradores Militares disporá
sobre seu funcionamento.
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SEÇÂOIV

DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Art. 128 O Conselho Superior do Ministério Público Militar, presidido pelo
Procurador-Geral da Justiça Militar, tem a seguinte composição:

1-

o Procurador-Geral da Justiça Militar e o Vice-Procurador-Geral da

Justiça Militar,

11 - os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar.

Parágrafo único - O Conselho Superior elegerá o seu Vice-Presidente,
que substituirá o Presidente em seus impedimentos e em caso de vacância.

Art. 129 O Conselho Superior do Ministério Público Militar reunir-se-á
ordinariamente, uma vez por mês, em dia previamente fixado, e, extraordinariamente,
quando convocado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar ou por proposta da maioria
absoluta de seus membros.

Art. 130 Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho
Superior serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus
membros.

§ 1° Em caso de empate, prevalecerá o voto do Presidente, exceto em
matéria de sanções, caso em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado.
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§ 2° - As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário
da Justiça, exceto quando o Regimento Interno determine sigilo.

Art. 131 Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Militar:

I - exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público

Militar,

observados os princípios desta lei, especialmente para elaborar e aprovar:

a) o seu Regimento Interno, o do Colégio de Procuradores da Justiça
Militar e o da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar;

b) as normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira;

c) as normas sobre as designações para os diferentes ofícios do
Ministério Público Militar;

d) os critérios para distribuição de inquéritos e quaisquer outros feitos, no
Ministério Público Militar;

e) os critérios de promoção por merecimento na carreira;

f) o procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio
probatório;

11 - indicar os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Militar;

III - propor a exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar;
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IV - destituir, por iniciativa do Procurador-Geral do Ministério Público
Militar e pelo voto de dois terços de seus membros, antes do término do mandato, o
Corregedor-Geral;

V - elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento;

VI - elaborar a lista tríplice para Corregedor- Geral do Ministério Público
Militar;

VIl - aprovar a lista de antigüidade do Ministério Público Militar e decidir
sobre as reclamações a ela concernentes;

VIII - indicar o membro do Ministério Público Militar para promoção por
antigüidade, observado o disposto no art. 93, 11, alínea "d", da Constituição Federal;

IX - opinar sobre a designação de membro do Ministério Público Militar
para:

a) funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja
legalmente prevista;

b) integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da
instituição;

X - opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério
Público Militar;
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XI - autorizar a designação, em caráter excepcional, de membro do
Ministério Público Militar, para exercício de atribuições processuais perante juízos,
tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria;

XII - determinar a realização de correições e sindicãncias e apreciar os
relatórios correspondentes;

XIII - determinar a instauração de processos administrativos em que o
acusado seja membro do Ministério Público Militar, apreciar seus relatórios e propor as
medidas cabíveis;

XIV - determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções,
de membro do Ministério Público Militar, indiciado ou acusado em processo disciplinar,
e seu retomo;
XV - designar a comissão de processo administrativo em que o acusado
seja membro do Ministério Público Militar;

XVI - decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do
Ministério Público Militar, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da
República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração;

XVII - decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério
Público Militar, por motivo de interesse público;

XVIII - autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o
Procurador-Geral da República ajuíze ação de perda de cargo contra membro vitalício
do Ministério Público Militar, nos casos previstos nesta lei;

XIX - opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira;
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XX - aprovar a proposta de lei para o aumento do número de cargós da
carreira e dos ofícios;

XXI - deliberar sobre a realização de concurso para ingresso na carreira,
designar os membros da Comissão de Concurso e opinar sobre a homologação dos
resultados;

XXII - exercer outras funções atribuídas em lei.

§ 1° - Aplicam-se ao Procurador-Geral e aos demais membros do

Conselho Superior as normas processuais em geral, pertinentes aos impedimentos e
suspeição dos membros do Ministério Público.

§ 2°- As deliberações relativas aos incisos I, alíneas "a" e "e", XI, XIII,
XIV, XV e XVII somente poderão ser tomadas com o voto favorável de dois terços dos
membros do Conselho Superior.

SEÇÃOV

DA CÃMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Art. 132 A Cãmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Militar é o órgão de coordenação, de integração e !:!"'
instituição.

"""'~-"~
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Art. 133 A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Militar será organizada por ato normativo e o Regimento Interno, que disporá sobre seu
funcionamento,-será elaborado e aprovado pelo Conselho Superior.

Art. 134 A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Militar será composta por três membros do Ministério Público Militar, sendo um indicado
pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e dois pelo Conselho Superior do Ministério
Público Militar, juntamente com seus suplentes, para um mandato de dois anos, sempre
que possível, dentre integrantes do último grau da carreira.

Art. 135 Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão,
um deles será designado pelo Procurador-Geral para a função executiva de
Coordenador.

Art. 136 Compete à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar:

I - promover a integração e a Coordenação dos órgãos institucionais do
Ministério Público Militar, observado o principio da independência funcional;

11 - manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas
afins;

III - encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais
do Ministério Público Militar;

IV - manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial militar,
exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral;
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V - resolver sobre a distribuição especial de inquéritos e quaisquer outros
feitos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir.

VI - decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério
Público Militar;

Parâgrafo único - A competência fixada no inciso V serâ exercida
segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior.

SEÇÃOVI

DA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Art. 137 A Corregedoria do Ministério Público Militar, dirigida pelo
Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da· ·êonduta dos
membros do Ministério Público.

...
Art. 138 O Corregedor-Geral do Ministério Público Militar serâ nomeado
pelo Procurador-Geral da Justiça Militar dentre os Subprocuradores-Gerais da Justiça
Militar, integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de
dois anos, renovável uma vez.

§ 1° - Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da
lista trip!ice, na ordem em qua os designar o Procümdor-Gerai.
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O Corregedor-Geral poderá ser destituído, por iniciativa do

Procurador-Geral, antes do término do mandato, pelo voto de dois terços dos membros
do Conselho Superior.

Art. 139 Incumbe ao Corregedor-Geral do Ministério Público:

I - realizar, de ofício, ou por determinação do Procurador-Geral ou do
Conselho Superior, correições e síndicãncias, apresentando os respectivos relatórios;

11 - instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho
Superior a instauração do processo administrativo conseqüente;

III- acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público
Militar;

IV - propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério
Público Militar que não cumprir as condições do estágio probatório.

SEÇÃOVII

OS SUBPROCURADORES-GERAIS DA JUSTIÇA MIUTAR

Art. 140 Os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar serão designados
para oficiar junto ao Superior Tribunal Militar e à Câmara de Coordenação e Revisão.
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Parágrafo único - A designação de Subprocurador- Geral Militar para
oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto para a categoria dependerá de
autorização do Conselho Superior.

Art.

141

Cabe

aos

Subprocuradores-Gerais

da

Justiça

Militar,

privativamente, o exercício das funções de:

I -Corregedor-Geral do Ministério Público Militar;

11 - Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar.

Art. 142 Os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar serão lotados nos
ofícios na Procuradoria Geral da Justiça Militar.

SEÇÃO VIII

DOS PROCURADORES DA JUSTIÇA MIUTAR

Art. 143 Os Procuradores da Justiça Militar serão designados para oficiar
junto às Auditorias Militares.

§ 1° - Em caso de vaga ou afastamento do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar por prazo superior a trinta dias, poderá ser convocado pelo ProcuradorGerar; mediante aproVação pelo Conselho Superior, Procurador da Justiça Militar e
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nenhum desses aceitando, podere ser convocado Promotor de Justiça Militar, para
substituição.

§ 2° - O Procurador da Justiça Militar convocado, ou o Promotor de
Justiça Militar, receberá a diferença de vencimentos, correspondente ao cargo de
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, indusive diárias e transporte se for o caso.

Art. 144 Os Procuradores da Justiça Militar serão lotados nos ofícios nas
Procuradorias da Justiça Militar.

SEÇÃOIX

DOS PROMOTORES DA JUSTIÇA MILITAR

Art. 145 Os Promotores da Justiça Militar serão designados para oficiar
junto às Auditorias Militares.

Parágrafo único - Em caso de vaga ou afastamento de SubprocuradorGeral da Justiça Militar por prazo superior a trinta dias, poderá ser convocado pelo
Procurador-Geral, mediante aprovação do Conselho Superior, Procurador da Justiça
Militar e nenhum desses aceitando, poderá ser convocado Promotor da Justiça Militar,
para a substituição.

Art 146 Os Promotores da Justiça Militar serão lotados nos ofícios nas
Procuradorias da Justiça Militar.

Janeiro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 15 171

SEÇÃOX

DAS UNIDADES DE LOTAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 147

Os ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça Militar e nas

Procuradorias da Justiça Militar são unidades de lotação e de administração do
Ministério Público Militar.

Art. 148 A estrutura das unidades de lotação e de administração será
organizada por regulamento, nos termos da lei.

CAPÍTULO V

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E

TERRITÓRIOS

SEÇÃO I

DA COMPETÊNCIA, DOS ÓRGÃOS E DA CARREIRA

Art. 149

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios exercerá

as suas funções nas,causas de competência do Tribunal de Justiça e dos Juízes do
Distrito Federal e Territórios.

ll2 Sexta-feira 15
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Art. 150 Incumbe ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios:

I - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos;

11 - requisitar diligências. investigatórias e a instauração de inquérito
policial, podendo acompanhá-los e produzir provas;

III - requisitar ã autoridade administrativa do Distrito Federal e Territórios
a instauração de procedimentos administrativos, podendo acompanhá-los e produzir
provas;

IV - exercer o controle externo da atividade da polícia do Distrito Federal
e da dos Territórios:

V - participar dos Conselhos Penitenciários;

VI - participar, como instituição observadora, na forma e nas condições
estabelecidas em ato do Procurador-Geral da República, de qualquer órgão da
administração pública direta, indireta ou fundacional do Distrito Federal, que tenha
atribuições correlatas ás-funÇões da Instituição;
.•

VIl - fiscalizar a execução da pena, nos processos de competência da
Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Art. 151 Cabe ao Ministério Público do Distrito

"'~dera!

e Territórios

exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão sempre que se cuide de
garantir- lhes o respeito:

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção II)

Janeiro de 1993

Sexta-feira 15 173

I - pelos Poderes Públicos do Distrito Federal e dos Territórios;

11 - pelos órgãos da administração pública, direta ou indireta, do Distrito
Federal e dos Territórios;.

III - pelos concessionários e pemnissionários do serviço público do Distrito
Federal e dos Territórios;

IV - por entidades que exerçam outra função delegada do Distrito
Federal e dos Territórios.

Art,

152 O

Procurador-Geral

de

Justiça

designará,

dentre

os

Procuradores de Justiça e mediante prévia aprovação do nome pelo Conselho
Superior, o Defensor Distrital dos Direitos do Cidadão, para servir pelo prazo de dois
anos, pennitida a recondução, precedida de· nova decisão do Conselho Superior.

§ 1°- Sempre que possível, o Defensor não acumulará o exercício de
suas funções com outras do Ministério Público.

§ ZO - O Defensor somente será dispensado, antes do tenno de sua
investidura, por iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, anuindo a maioria absoluta
do Conselho Superior.

Art. 153 São órgãos do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios:

I- o Procurador-Geral de Justiça;

11 - o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça;
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III - o Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios;

IV- a Corregedoria do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

V - as Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios;

VI - os Procuradores de Justiça;

VIl - os Promotores de Justiça;

... VIII - os Promotores de. Justiça Adjuntos.

Art. 154 A carreira do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é ·
.cons~~í~~ pelos cargo:;;. d~ Procurador de Justiça, Promotor de Justiça e Promotor de
~usti~Adjynto.

..

Parágrafo único - O cargo inicial da carreira é o de Promotor de Justiça
Adjunto.e o último o de Procurador de Justiça.
'

'I''

'

·-

I

tI'

. .. '
'' ' . ' ' '
;

~-

.'·

·-'.

SEÇÃO 11
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DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

Art 155 O Procurador-Geral de Justiça é o Chefe do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios.

'.

.

-

.

Art 156 O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Presidente
da

Repúbli~

dentre integrantes de lista tríplice elaborada pelo Colégio de

Procuradores e Promotores de Justiça, para mandato de dois anos, permitida uma
recondução, precedida de nova lista tríplice.

§ 1° - Concorrerão à lista tríplice os membros do Ministério Público do
Distrito Federal com mais de cinco anos de exercício nas funções da carreira e que não
tenham sofrido, nos últimos quatro .anos, . qualquer conâenação definitiva ou não
estejam respondendo a processo penal ou administrativo.

§ 2° - O Procurador-Geral poderá ser destituído, antes do 'término do
mandato, por deliberação da maioria absoluta do Senado Federal, mediante
representação do Presidente da República.

Art. 157

O Procurador-Geral designará, dentre os Procuradores de

Justiça, o Vice-Procurador-Geral de Justiça, que o substituirá· em seus impedimentos.
Em caso de vacaricia, exercerá o cargo o Vice-Presidente do Conselho Superior, até o
seu provimento definitivo_

Art. 158 Compete ao Procurador-Geral de Justiça exercer as funções
atribuídas ao Ministério Público no Plenário de Tribunal da Jüstiça do Distrito Federar

e

Territórios, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua
competência.
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Art. 159 Incumbe ao Procurador-Geral de Justiça, como Chefe do
Ministério Público:

I - representar o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

11 - integrar, como membro nato, o Colégio de Procuradores e
Promotores de Justiça, o Conselho Superior e a Comissão de Concurso;

III - designar o Defensor Distrital dos Direitos do Cidadão;

IV - designar um dos membros e o Coordenador de cada uma das
Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios;

V - nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios;

VI - decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

VIl - detenninar a abertura de correição, sindicãncia ou inquérito
administrativo;

VIII - detenninar a instauração de inquérito ou processo administrativo
contra servidores dos serviços auxiliares;

IX - decidir processo disciplinar contra membro da carreira o..
dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência;

~.o< vidor
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X - decidir, atendendo a necessidade do serviço, sobre:

a) remoção a pedido ou por permuta;

b) alteração parcial da lista bienal de designações;

XI - autorizar o afastamento de membros do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, ouvido o Conselho Superior, nos casos previstos em lei;

XII - dar posse aos membros do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios;

XIII - designar membro do Ministério Público 'Cio Distrito Federal e
Territórios para:

a) funcionar nos órgãos em que a participação da Instituição seja
legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior;

b) integrar comissões técnicas ou científicas, relacionadas às funções da
Instituição, ouvido o Conselho Superior;

c) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância,
afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência
ou falta do substituto designado;

d) acompanhar procedimentos administrativos ,. '!1quéritos policiais,
instaurados em áreas estranhas à sua competência especifica, desde que relacionados
a fatos de interesse da Instituição;

Í77
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XIV - homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado de concurso
para ingresso na carreíra;

XV - fazer· publicar o aviso de existência de vaga, na lotação e na
relação bienal de designações;

XVI - propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho
Superior, a criação e a extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser
exercidas suas funções.

XVII - elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, submetendo-a ao Conselho Superior;

-'-'-' XVIII - enC:àminhar ào · ·Procurador-Geral da R~pública fi . propostl;l
orçamentária do Ministério Público do Oistrfto Fedeia! e
'

.

Te~tório~. àpÓs ~ua' aprovação

'

''.

pelo Conselho Superior;

· · · XIX - organizar a prestação de contas

do exercício

anterior,

encaminhando-a ao Procurador-Geral da República;
'

''~

XX- praticar ates de gestão àdmiriistrativa, financeira e de pessoal;

XXI - elaborar

o relatório de atividades do Ministério Público do Distrito

Federal e Territórios;

· XXII - coorden~~ as atividades do Ministério PúbÍico do Distrito Federal e
Territórios: ' '

XXIII - exercer outras atribuições previstas em lei.
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Art. 160 As atribuições do Procurador-Geral de Justiça, previstas nos
incisos XIII, alíneas "c", "d", XXII e XXIII, do artigo anterior, poderão ser delegadas a
Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão.

SEÇÃO III

DO COLÉGIO DE PROCURADORES E PROMOTORE~ DE JUSTIÇA
-

.

>

;

r

T

O

i

.

>

r

.

..

'

O

O

Art. 161 O Colégio de Procuradores e Promc:>tores de Jl.lstiça, presidido

pé(o Procúrador-Gerai' de
'

âtividade

' •

Ju~ti~. é· int~g~do ~br todo; ~s
'

••

• •

• •

• •• '

•

•• 4 ..

membros
.da.' 'carreira
em
• •
'
•'
'

no Ministérió 'púbiicà dÓ Distnto Federal e Territórios.

Art. 162 Compete ao c::olégio de_?rocurado("E!s e Promoto,r~s de Justiça:
......
-. :: .·:··.· . ...
.
·~·--··-··

~·

I - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista
tríplice para~. cargo deP~c~r:ador~eral de.Ju~~ça;

.·:- .

11 - opinar sobre assuntos gerais de interesse da Instituição.
1 1

'

1

i,,

' , ,'

,',, ,',

'

· ·

l

•

•

•

•

'

1

1

•

.•

•

III - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, lista
sêxtupla para a composição do _Tri~una_l_ de. ~ustiça do Oistrito Federal e Territórios,
'.
''•
,,.
,, ',',',',''' _ · , , _ , ' - .
,,
sendo elegíveis os membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territó.rios com
'

mais de dez anos de carreira:
-

------- ... ..
)
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... ·--·

r

••; J .;

.. N - eleger, dentre os Procuradores de Justiça e mediante voto
plurinominal, facultativo e secreto, quatro membros do Conselho Superior do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios;

V - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, lista
sêxtupla para a composição do Superior Tribunal i:le Justiça, sendo elegíveis os
membros dci.Mil1istêrio'F'úblico do Di'strito Federal e Territórios, com mais de trinta e
J ~,'r'···

,•

-, .. ' ."

cinco e menos de sessenta à cinco anos de idade.

··

,,-~,~~···-

.-:·•''"""' ~~

.....~~

··~

. ·---

•''

.

·:···.'''''

--~

-···.

,.

. .

· · · • · § 1°- Para os fins prev1stos nos 1nc1sos I, 11, III, IV e V, presand1r-se-á de

••

~

• ' •• ' .

. . ... .-..,!;.. ;'

'

• ' ' ' . . ..

• · reunião do· Colégio de Procuradores e

'

.

Promo~ores

•- .

.

de Justiça, procedendo-se segundo

dispuser o seu Regimento Interno, exigido o voto da maioria absoluta dos eleitores;

. .

..,

-

-

·.

'--\ -(

.

'

.. ''

... '

. . ..

.

· · · ' ·-' ' ·§ 2° - Excepcionalmente, em caso de interess~ relevante dt;J instituição,
·_
.:....r--.-------· '.',.;..<--t't ·
,·, .. ,-,.:,
. '. ,·, ,-,' .-,
·" " '
·
·
o Colégló ·di:! Procuradores e Promotores de Justiça reunir-se-é em local designado
pelo Procurador-Geral de Justiça, desde que convocado por ele ou pela maioria de
'.'

seus membros.
~ ~-~:.(:--r~ ;
',·

. • -~· ;"'\..
,-

-~-·

lf'J

. ..

~.·.--~

..

_.'

.. ,,_

.

... ~

• -j. • ,.-,

§ 3° - O Regimento Interno do Colégio de Procuradores e Promotorés de
. Justiça disp~~ sobre seu fi,IQcionamento.

SEÇÃOIV
-. '.1...:
•

I

..
~

--

'·• ,

.

DO CQN§ELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBUCO DO

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
'

'

j

....

•.

,I.
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Art. 163 O Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, ten:t a seguinte composição:
''

•'

'I

•

'-

'

I - o Procurador-Geral de Justiça e o
que o integram como membros natos:
~

.-.

.

'

~

.'

... . .
.. '

.

~

'

Vice-Proct,~rador-Geral

~-·

I

' .

de Justiça,

...
'

•

.....

· • i1 - quatro ·ProcJJradàre~ de Jús~çá. eleitqs:. p~ra manliato de dois anos,
' . na fonna 'do incíso 1\Í 'do 'art(go âniei'io'r,· permitida uma reieléiÇao;'

III - quatro Procuradores de Justiça, eleitos para um mandato de dois

'-'· •anõs; ·pdÍ" !Íêú~· p~rés;' m·~diánte ~6t~ .pl~rin.~min~l. facu~v~
,

1''""'11'~.·

.

~-·~·~

·~

••••

,,

.. ,,,reel!iiÇãó; ·«·· · .... · · ·-- .. · -· - ·
. '

''

.

_.

.,

,_

...

·-.

,- •• , -

e secreto, permitida uma
_, • • • .

'" ·, ...

. ··!'

§ 1•- Serão suplentes dos membros de que tratam os itens 11 e III, os

,·-_.,fp---'--•_11''"•'',,_,-1·,-·-···-'1·-;' •• :·l·~-·,·.·.. ·.. -"'",","

";~......

'):·,-.,

;,

• 'dernaísvotádos, em ordem decrescente, observados os critérios gerais qe desempate.
f

'

F,·-:··- ,_•+' :~.
~

..,---.-

.......

·•·t :;-.··, \ '·' .. ,·; ,·:·.·.·. .', -·: .. _ ·,·~·:.~·,'

1, o

.

Ó '

.. ..
_,.

\

I

'

~·

> • -,

'

•

...

'> •

·; ·.-

~

•

'

§ 2• - O Conselho Superior elegerá o seu Vice- Presidente, que
substituirá o Presidente em seus impedimentos e em caso de vacãncia.
·"-'i

Art. 164 O Conselho Superior do Ministérió•Público do Distrito Federal e
Territórios reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, em dia previamente fixado, e
extraordinariamente, quando convocado pelo Procurador-Geral de Justiça ou por
proposta da maioria absoluta de seus membros.
'.
Art. 165 Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho
Superior s~rão tomadas por maioria de votos, presente' 'a maioria absoluta de seus
membros.

Art 166 Compete ao Conselho Superior do Ministério Púbfico do Distrito
Federal e Territórios:

181

, 182 Sexta-feira 15

Janeiro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

I - exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, observados os princípios desta lei, especialmente para elaborar e
aprovar:

a) o seu Regimento Interno, o do Colégio de Procuradores e Promotores
de Justiça do Distrito Federal e Territórios e os das Câmaras de Coordenação e
Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

b) as normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira;

c) as normas sobre as designações para os diferentes ofícios do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

d) os

critérios

para

distribuição de · inquéritos,

procedimentos

administrativos e quaisquer outros feitos no Ministério Público do Distiitó- reaerã:Í e
Territórios;

e) os critérios de promoção por merecimento, na carreira; - , · , · · · ' '' ••'

f) o procedimento para availar o cumprimento das condições do estágio

probatório;

11 - aprovar o nome do Defensor Distrital dos Direitos do Cidadão;

.-

III - indicar os integrantes das Câmaras de Coordenação e Revisão;

IV - destituir, por iniciativa do Procurador-Geral e pelo voto de dois terços
de seus membros, o Corregedor-Geral;
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V - elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento;

VI - elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios;

Vil - aprovar a lista de antigüidade do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios e decidir sobre as reclamações a ela concernentes;

VIII - indicar o membro do Ministério Público do Distrito Federal e
. Territórios para promoção por antigüidade,.observado o disposto no art. 93, 11, letra "d",
da Constituição Federal;

.. , . . . IX -. opinar sobre a designação de membro do Ministério Público do
. Distrito Federal e Territórios para:

a) funcionar nos órgãos em que a participação da Instituição seja
legalmente prevista;

b) integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da
Instituição;

X - opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios;
~

I

'

XI - determinar a realização de correições e sindicãncias e apreciar os
relatórios correspondentes;

...

·-----,.--~---------------
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XII - determinar a Instauração de processos administrativos em que o
acusado seja membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, apreciar
seus relatórios e propor as medidas cabíveis;

XIII - detenninar o afastamento preventivo do exercício de suas funções,
de membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, indiciado ou· acusado
em processo disciplinar, e seu retomo;

XIV - autorizar a designação, em caráter

~xcepcional,

de membros do

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para exercício de atribuições
processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada
categoria;

XV - designar a comissão de processo administrativo em que o acusado
seja membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

· XVI - decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, propondo ao Procurador-Geral da
República, quando for o caso, a sua exoneração;

XVII - decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, por motivo de interesse público;

XVIII - autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o
Procurador-Geral da República ajuíze ação de perda de cargo contra membro vitalício
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos casos previstos em lei;

XIX - opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira;

-
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XX - aprovar proposta de lei para o aumento do número de cargos da
carreira e dos ofícios;

XXI - deliberar sobre a realização de concurso para ingresso na carreira,
designar os membros da Comissão de Concurso e opinar sobre a homologação dos
resultados;

XXII - aprovar a proposta orçamentária que integrará o projeto de
orçamento do Ministério Público da União;

XXIII - exercer outras funções atribuídas em lei.

Parágrafo único - O Procurador-Geral de Justiça e os membros do
Conselho Superior estarão impedidos de participar das decisões deste nos casos
previstos nas leis processuais para o impedimento e a suspeição de membros do
Ministério Público.

SEÇÃOV

DAS CÃMARAS DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E

TERRITÓRIOS
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Art. 167 As Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios são órgãos setoriais de coordenação, de integração e
de revisão do exercício funcional na instituição.

Art. 168 As Câmaras de Coordenação e Revisão serão organizadas por
função ou por matéria, através de ato nonnativo.

Parágrafo único - O Regimento

Interno,

que disporá

sobre o

funcionamento das Câmaras de Coordenação e Revisão, será elaborado_ e aprovado
pelo Conselho Superior,

Art. 169 As Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal e Territórios serão compostas por trés membros do Ministério. Público do
Distrito Federal e Territórios, sendo um indicado pelo Procurador-Geral de Justiça e
dois pelo Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios,
juntamente com seus suplentes, para um mandato de dois anos, sempre que possível,
dentre integrantes do último grau da carreira.

Arl 170 Dentre os integrantes da respectiva Câmara de Coordenação e
Revisão, um será designado pelo Procurador-Geral para

a função ' executiva

de

Coordenador.

Art. 171 Compete às Câmaras de Coordenação e Revisão: ·

I - promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais que ·
aluem em ofícios ligados à sua atividade setorial, observado o princípio da
independência funcional;

11 - manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas
afins;
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III - encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais
que atuem em seu setor;

IV - homologar a promoção de arquivamento de inquérito civil ou peças
de informação ou designar outro órgão do Ministério Público para fazê-lo;

V - manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito
parlamentar ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária do
Procurador-Geral;

VI - resolver sobre a distribuição especial de inquéritos, feitos e
procedimentos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir;

,, d

'

.'

... .'
~

-~·-

-- .

VIl - resolver !Jobre a. distribuição especial de feitos, que, por sua

contínua reiteração, devam receber tratamento uniforme.

VIIJ
- decidir os conflitos
de' atribuição
entre os órgãos do Ministério
." ·- • ' ·
·
Público do Distrito- Federal
e Territórios.
;.,:--l .. ... ,-.:--..-.,-.-- -.
. '·. _ i~-;-;:·:;:--,~r~~,-:

Parágrafo único - A competência fixada nos incisos VI e VIl será
exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho
Superior.

~

,; - • i. -... ... • ., --

SEÇÃOVI

DA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
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DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

..
Art. 172

A ·Corregedoria do Ministério Público do Distrito Federal e

Territórios, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades
funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios.

Art. 173 O Corregedor-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios será nomeado pelo Procurador-Geral dentre os Procuradores de Justiça
integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de dois
anos, renovável uma vez.

§ 1° - Não poderão integrar a lista tríplice os membros do Conselho
Superior.

§ 2° - Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da
lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador-Geral.

§ 3° -

o

Corregedor-Geral poderá· sei'

ciéstituídc;~~p~r"'f11'ici~~T d6

Procurador-Geral, antes do término do mandato, pelo Conselho Superior, observado o
disposto no inciso IV do art. 166.

Art. 174 Compete ao Corregedor-Geral do

... .

. ,., ...

MinistéríÕ'P'8t:ili66''~~·di~trii6

Federal e Territórios:
_,< ••

I - participar, sem direito a voto, das reuniões do Conselho Supe'rior.

11 - realizar, de oficio ou por determinação do ·Procurador-Geral ou do.,.
~

Conselho Superior, correições e sindicãncias, apresentando os respectivos relatórios;

--
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III - instaurar

inquérito contra integrante da carreira e propor ao

Conselho Superior a instauração do processo administrativo conseqüente;

IV - acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério PúblicO

do Distrito Federal e Territórios;

.;

-

V - propor ao Çonselho Superior a exoneração de membro do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios que não cumprir as condições do estágio
probatório.
.'

'''

.~.-·

··..

SEÇÃOVII

DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA

.

'._, ;.:_',. .

'·

-

.

.

'

Art. 175 Os Procuradores de Justiça serão designados para oficiar junto
ao Tribunal de Justiça e nas Câmaras de Coorç!enação e. R~visão.
.g_.. ~
·.;;;

'-.-.'.•

<'.

-

'

,;.;;-.,.•·.: •'!,.

.

Parágrafo único - A designação de Procurador de Justiça para oficiar em
órgãos jurisdicionais diferentes do previsto para a categoria dependerá de autorização
do Conselho Superior.

Art. 176 Cabe aos Procuradores de Justiça, privativamente, o exercício
das funções de:

"'''.

I - C~rregedor-Geral do Ministério P9b»~ do, . Distrito Federal e
Territórios;
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11 - Defensor Distrital dos Direitos do Cidadão.

III -Coordenador de Gamara de Coordenação e Revisão;

Art. 177

Os Procuradores de Justiça serão lotados nos ofícios na

Procuradoria Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios.

SEÇÃO VIII·

DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA

Art. 178 Os Promotores de Justiça serão designados para qficiar junto às
Varas da Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Parágrafo único - Os Promotores de ~ustiça serão lotados. nos ofícios
previstos para as Promotorias de Justiça.

SEÇÃOIX

DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA ADJUNTOS

Art. 179 Os Promotores de Justiça Adjuntos serão designados para
oficiar junto às Varas da Justiça do Distrito Federal e Territórios.
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Parágrafo único - Os Promotores de Justiça Adjuntos serão lotados nos
ofícios previstos para as Promotorias de Justiça.

SEÇÃOX

DAS UNIDADES OE LOTAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 180 Os ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça do Distrito Federal
e Territórios e nas Promotorias de Justiça serão unidades de lotação e de
administração do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Art. 181 A estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça será
organizada por Regulamento, nos tennos da lei.

TiTULO III

DAS DISPOSIÇ0ES ESTATUTÁRIAS ESPECIAIS

CAPiTULO I

DA CARREIRA

DIÁIÜO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

192 Sexta-feira 15

Janeiro de 1993

SEÇÃO I

DO PROVIMENTO

Art. 182 Os cargos do Ministério PÓblico da União, salvo os

de

Procurador-Geral da República, Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar e Procurador- Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, são de
provimento vitalício e constituem as carreiras independentes de cada ramo ..

Art. 183 Os cargos das classes iniciais serão providos por nomeação,
em caráter vitalício, mediante concurso público específico para cada ramo.

Art. 184 A vitaliciedade somente será alcançada após dois anos de
efetivo exercício.

Art. 185 É vedada a transferência ou aproveitamento nos cargos do
Ministério Público da União, mesmo de um para outro de seus ramos.

SEÇÃO 11

DO CONCURSO

Art. 186 O concurso público de provas e títulos para ingresso em cada
carreira do Ministério Público da União terá âmbito nacional, destinando-se ao
preenchimento de todas as vagas existentes e das que ocorrem no prazo de eficácia.
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Parágrafo único - O concurso será realizado, obrigatoriamente, quando o
número de vagas exceder a dez por cento do quadro respectivo e, facultativame_nte, a
juízo do Conselho Superior competente.

Art. 187 Poderão inscrever-se no concurso bacharéis em Direito há pelo
menos dois anos, de comprovada idoneidade moral.

Art. 188

O concurso obedecerá ao regulamento elaborado pelo

Conselho Superior competente, observado o disposto no art. 31.

Art. 189 A Comissão de Concurso será integrada pelo Procurador-Geral,
seu Presidente, por dois membros do respectivo ramo do Ministério Público e por um
jurista de reputação ilibada, indicados pelo Conselho Superior e por um advogado
indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 190 O edital de abertura do concurso conterá a relação dos cargos
vagos, com a respectiva lotação, e fixará, para as inscrições, prazo não inferior a trinta
dias, contado de sua publicação no Diário Oficial.

Art. 191 Não serão nomeados os candidatos aprovados no concurso,
que tenham completado sessenta e cinco anos ou que venham a ser considerados
inaptos para o exercício do cargo, em exame de higidez física e mental.

Art. 192 O Procurador-Geral competente, ouvido o Conselho Superior,
decidirá sobre a homologação do concurso, dentro de trinta dias, contados da
publicação do resultado final.

Art. 193 O prazo de eficácia do concurso,. para efeito de nomeação, será
de dois anos contados da publicação do ato homologatório, prorrogável uma vez pelo
mesmo período.

193 ·
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Art. 194 A nomeação dos candidatos habilitados no concurso obedecerá

à ordem de classificação.

§ 1•- Os candidatos aprovados, na ordem de classificação, escolherão
a lotação de sua preferência, na relação das vagas que, após o resultado do concurso,
o Conselho Superior decidir que devam ser providas inicialmente.

§ 2° - O candidato aprovado poderá

renunciar à

nomeação

correspondente à sua classificação, antecipadamente ou até o termo final do prazo de
posse, caso em que o renunciante para o último lugar na lista dos classificados.

SEÇÃO III

DA POSSE E DO EXERCICIO

Art. 195 O prazo para a posse nos cargos do Ministério Público da União
é de trinta dias. contado da publicação do ato de nomeação, prorrogável por mais
sessenta dias, mediante comunicação do nomeado, antes de findo o primeiro prazo.

Parágrafo único - O empossado prestará compromisso de bem cumprir
os deveres do cargo, em ato solene, presidido pelo Procurador-Geral.

Art. 196 Para entrar no exercício do cargo, o empossado terá o prazo de
trinta dias, prorrogável por igual período, mediante comunicação, antes de findo o
prazo inicial.
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SEÇÃOIV

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 197 Estágio probatório é o período dos dois primeiros anos de
efetivo exercício do cargo pelo membro do Ministério Público da União.

Art. 198 Os membros do Ministério Público da União, durante o estágio
probatório, somente poderão perder o cargo mediante decisão da maioria absoluta do
respectivo Conselho Superior.

SEÇÃOV

DAS PROMOÇ0ES

Art. 199 As promoções far-se-ão, alternadamente, por antigüidade e
merecimento.

§ 1"- A promoção deverá ser realizada até trinta dias da ocorrência da
vaga; não decretada no prazo legal, a promoção produzirá efeitos a partir do termo final
dele.

§ 2° - Para todos os efeitos, será considerado promovido o membro do
Ministério Público da União que vier a falecer ou se aposentar sem que tenha sido
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efetivada, no prazo legal, a promoção que cabia por antigüidade, ou por força do § 3"
do art. 200.

§ 3° - É facultada a recusa de promoção, sem prejuízo do critério de
preenchimento da vaga recusada.

§ 4° É facultada a renúncia à promoção, em qualquer tempo, desde
que haja vaga na categoria imediatamente anterior.

Art. 200

O merecimento, para efeito de promoção, será apurado

mediante critérios de ordem objetiva, fixados em regulamento elaborado pelo Conselho
Superior do respectivo ramo, observado o disposto no art. 31 desta lei.

§ 1°- Á promoção por merecimento só poderão concorrer os membros
do Ministério Público da União com pelo menos dois anos de exercício na categoria e
integrantes da primeira quinta parte da lista de antigüidade, salvo se não houver com
tais requisitos quem aceite o lugar vago; em caso de recusa, completar-se-à a fràção
incluindo-se outros integrantes da categoria, ria seqüência da ordem de antigOidade.

§ 2° - Não poderá concorrer à promoção por merecimento quem tenha
~ofrido penalidade de censura ou suspensão, no período de um ano imediatamente

anterior à ocorrência da vaga, em caso de censura; ou de dois anos, em caso de
suspensão.

§ 3° - Será obrigatoriamente promovido quem houver figurado por três
vezes consecutivas, ou cinco alternadas. na lista tríplice elaborada pelo Conselho
Superior.

Arl 201 Não poderá concorrer à promoção por merecimento, até um dia
após o regresso, o membro do Ministério Público da União afastado da carreira para;
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I - exercer cargo eletivo ou a ele c::oncorrer;
'

''

11 - exercer outro cargo público permitido por lei.

Art. 202 Para efeito de promoção,

entende~se·por

antigüidade o tempo

de efetivo serviço no cargo, nos termos da lei.

§ 1°- A lista de antigüidade será organizada no primeiro trimestre de
cada ano, aprovada pelo Conselho Superior e publicada no Diário Oficial até o último
dia do mês seguinte.
-

';.•.

§ 2° - O prazo para reclamação contra a lista de antigúidade será de
trinta dias, contado da publicação.

§ 3° - O desempate na classificação por antigüidade será determinado,
sucessivamente, pelo tempo de serviço na respectiva carréira do Ministério· Público da
União, pelo tempo de serviço público federal, pelo tempo de serviço públito em geral e
pela idade dos candidatos, em favor do mais idoso; na classificação inicial, o primeiro
desempate será determinado pela classificação no concurSo:·

. !. ,,

:

·- :. ·- § 4° - Na indicação á promoção por antigüidade, o Conselho Superior
somente· podei'á recusar o mais antigo peío voto de dois terÇos de seus integrantes,
repetindo-se a votação até fixar-se a indicação.

·· ... ·-t

DOS AFASTAMENTOS

'Art. 203 Sem prejuízo dos ver,c.uu ... :.--~, ·''C

:·•';,;· direito,

o membro do Ministério Público da União poderá afastar-se de suas funções: ·

198 Sexta-feira 15

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Janeiro de 1993

· I- até oito dias consecutivos, por motivo de casamento;

11 - até oito dias consecutivos, por motivo de falecimento de cônjuge ou
companheiro. ascendente ou descendente, irmão ou pessoa que viva sob sua
dependência econômica;

III - até cinco dias úteis, para comparecimento a encontros ou
congressos,.no âmbito da Instituição ou promovidos pela entidade de classe a que
pertença. atendida a necessidade do serviço.

Art. 204 O membro do Ministério Público da União poderá afastar-se do
exercício de sua funções para:

I - freqüentar cursos de aperfeiçoamento e estudos, no País ou no
exterior, por prazo não superior a dois anos, prorrogável, no máximo, por igual período;

11 - comparecer a seminários ou congressos, no País ou no exterior;

III - ministrar cursos e seminários destinados ao aperfeiçoamento dos
membros da Instituição;

IV - exercer cargo eletivo nos casos previstos em lei ou a ele concorrer,
observadas as seguintes condições:

a) o afastamento será facultativo e sem remuneração, durante o período
entre a escolha como candidato a cargo eletivo em convenção partidária e a véspera
do registro da candidatura na Justiça Eleitoral;
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b) o afastamento será obrigatório a partir do dia do registro da
candidatura pela Justiça.

V- ausentar-se do País em missão oficial;

§ 1° - O afastamento, salvo na hipótese do inciso IV, só se dará
• mediante autorização do Procurador-Geral, depois de ouvidO O Conselho Superior e
atendida a necessidade de serviço.

-

§ 2° - Os casos de afastamento previstos neste artigo dar-se-ão sem
·prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo,
assegurada, em caso do inciso IV, a escolha da remuneraÇão preférida, sehdc:i o tempo
de afastamento considerado de efetivo exercício para todos os fins e efeitos de direito.

§ 3° - Não se considera de efetivo exertício, para fins' de estágio
probatório, o período de afastamento do membro do Ministério Público da União.

§ 4° - Ao membro do Ministério Público da União que haja se afastado
de sua funções para o fim previsto no inciso I, não

se~

concedida exoneração ou

'licença ·pai-a tratar de interesses particulares antes de decorrido período igual ao de
afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento do que houver recebido

à título

de vencimentos e vantagens em virtude do afastamento.
-._,

~-

;.--

SEÇÃOVII

.....

-·

DA REINTEGRAÇÃO

--_.,v
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Art 205 A reintegração, que decorrerá de decisão judicial passada em
julgado, é o reingresso do membro do Ministério Público da União na carreira, com
ressarcimento dos vencimentos e vantagens deixados de perceber em razão da
demissão, contando-se o tempo de serviço correspondente ao afastamento.

§ 1°

-

O titular do cargo no qual se deva dar a reintegração será

reconduzido àquele que anteriormente ocupava, o mesmo acontecendo com o titular do
cargo para o qual deva ocorrer a recondução; sendo da classe inicial o cargo objeto da
reintegração ou da recondução, seu titular ficará em disponibilidade, com proventos
idênticos à remuneração que venceria, se em atividade estivesse.

§ 2° - A disponibilidade prevista no parágrafo anterior cessará com o
aproveitamento obrigatório na primeira vaga que venha a ocorrer na classe inicial.

§ 3° - O reconduzido, caso tenha sido promovido por merecimento, fará
jus à promoção na primeira vaga a ser provida por idêntico critério, atribuindo-se-lhe,
quanto à antigüidade na classe, os efeitos de sua promoção anterior.

§ 4° - O reintegrado será submetido ao exame médico exigido para o
ingresso na carreira, e, verificando-se sua inaptidão para exercício do cargo, será
aposentado, com as vaptagens a que teria direito, se efetivada a reintegração.

SEÇÃOVIII

DA REVERSÃO E DA READMISSÃO

Art. 206 A reversão é o reingresso, na carreira, do membro do Ministério
Público aposentado, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria.
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§ 1° - A reversão far-se-á de ofício ou a pedido.

§ 2°- A reversão de ofício dar-se-á no mesmo cargo ou, se extinto este,
em cargo a ele correspondente; caso se encontre provido o cargo, aplica-se o disposto
no artigo anterior.

§ 3° - A reversão a pedido será feita no mesmo cargo anteriormente
ocupado pelo aposentado, ou em cargo equivalente, e dependerá das seguintes
condições:

I - existênCia de vaga em cargo a ser provido mediante promoção por
merecimento;

11 - inexistência de candidato aprovado em concurso, quando se tratar de
reversão para cargo de classe inicial da carreira;

III - ter sido requerida até cinco imos depois da aposentadoria;

IV - contar o aposentado menos de sessenta e cinco anos de idade à
data do pedido;

§ 4° - Será contado como tempo de serviço, para todos os efeitos legais,
o períodQ entre a aposentadoria e a reversão, se aquela tiver sido causada por erro
administrativo para o qual não haja concorrido o aposentado.

§ 5° - A reversão será condicionada ao resultado do exame exigido para
ingresso na carreira.
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Art. 207 A readmissão é o reingresso, na carreira, do membro do
Ministério Público exonerado a pedido;

§ 1° - A readmissão far-se-á a pedido do interessado e dependerá de
inspeção rilédiéà favorável. ··

§ 2° - A readmissão far-se-á em cargo da classe inicial da carreira e
dependeráda·inéxistêneia ·de candidato aprovado em concurso, que aceite nomeação.

CAPÍTULO 11

DOS DIREITOS

.....

.. .

SEÇÃO I

DA VITALICIEDADE E DA iNAMOVIBILIDADE

Art. 208 Os membros do Ministério Público da União, após dois anos de
efetivo exercício, só poderão ser demitidos por decisão judicial transitada em julgado.

''

Parágrafo único - A propositura de ação para perda de cargo, quando
decorrente de proposta do Conselho Superior depois de

e:~

eciado o processo

administrativo, acarretará o afastamento do membro do Ministério Público da União do
exercício de suas funções, com a perda dos vencimentos e das vantagens pecuniárias'·
do respectivo cargo.

199~

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Janeiro de 1993

Sexta-feira 15 203 · ·

Art. 209 Os membros do Ministério Público da União são inamovíveis,
salvo motivo de interesse público, na forma desta lei.

Art. 210 A .remoção, para efeito desta lei, é qualquer alteração de
lotação.

Parágrafo único - A remoção será feita de oficio, a pedido singular ou
por permuta.

Art. 211 A remoção de ofício, por iniciativa do Procurador-Geral, ocorrerá
somente por motivo de interesse público, medíante decisão do Conselho Superior,. pelo
voto de dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa.

Art. 212 A remoção a pedido singular atenderá ã conveniência do
serviço, mediante requerimento apresentado nos quinze· dias seguintes ã publicação de
aviso da existência de vaga; ou, decorrido este prazo, até quinze dias após a
publicação da deliberação do Conselho Superior sobre a realização de concurso para
ingresso na carreira.

§ 1° - O aviso será publicado no Diário Oficial, dentro de quinze dias da
vacância.

§ 2• - Havendo mais de um candidato ã remoção, ao fim do primeiro
prazo previsto no "caput" deste artigo, será removido o de maior antigUidade; após o
decurso deste prazo, prevalecerá a ordem cronológica de entrega dos pedidos.

Art. 213 A remoção por permuta será concedida mediante requerimento
dos interessados.
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SEÇÃO 11.

DAS DESIGNAÇÕES

Art. 214 A designação é o ato que discrimina as funções que sejam
compatíveis com as prélll!rtasnesta lei, para cada classe das diferentes carreiras.

Parágrafo único - A designação para o exerc(cio de funções diferentes
das previstas para cada classe, nas respectivas carreiras, somente será admitida por
interesse do serviço, exigidas a anuência do designado e a autorização do Conselho
.·Superior.
~-.
->I
I
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Art. 216 As designações serão feitas observados os critérios da lei e os
estabelecidos pelo Conselho Superior:

'

.

..

~

~

.. '·
.;.•

I - para o exercício de função definida por esta lei;
I

•''

•' •

•

• . '·

t' '.

11 - para o exercício de função nos ofícios definidos em lei.

Art. 217 As designações, salvo quando estabelecido outro critério por
esta lei, serão feitas por lista, no último mês do ano, para Vigorar por um biénio,
facultada a renovação.

Art. 218 A alteração da lista poderá ser feita, antes do termo do prazo,
'

..

por interesse do serviço, havendo:
....·1
- '
• r
-',e
I - provimento de cargo;
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11 - desprovimento de cargo;

III - criação de oficio;

IV - extinção de ofício;

V - pedido do designado:

VI - pedido de permuta.

Art. 219 A alteração parcial da lista, antes do termo do prazo, quando
modifique a função do designado, sem a sua anuência, somente será admitida nas
seguintes hipóteses:

I - extinção, por lei, da função ou ofício para o qual estava designado;

11 - nova lotação, em decorrência de:

a) promoção; e

b) remoção;

III - afastamento ou disponibilidade;

IV - aprovação pelo Conselho Superior, de proposta do ProcuradorGeral, pelo voto secreto de dois terços de seus membros.
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Parágrafo único - A garantia estabelecida neste artigo não impede a
acumulação eventual de ofícios ou que sejam ampliadas as funções do designado.

Art. 220 Os membros vitalícios do Ministério Público da União poderão
ser postos em disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, por
motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior, pelo voto de dois
terços de seus membros, assegurada ampla defesa.
'

..

'

. SEÇÃO III

DAS FÉRIAS E LICENÇAS
. '''

Art. 221. Os membros do Ministério Público terão· direito a férias de
sessenta dias por ano, contínuos ou divididos em dois períodos iguais, salvo acúmulo
por necessidade de serviço e pelo máximo de dois anos.

§ 1°- Os períodos de gozo de férias dos membros do Ministério Público
da União, que oficiem perante Tribunais, .deverão ser simuitârieos com os das férias
coletivas destes, salvo motivo relevante ou o interesse do serviço.

§ 2° - Independentemente de solicitação, será paga ao membro do
Ministério Público da União. por ocasião das férias, importância correspondente a um
terço da remuneração do período em que as mesmas devam ser gozadas.
'

.

. . . . § 3° -

o pàgamento da remuneração das Ú~rilis será efetuàdo até dois

dias antes do início de gozo do respectivo. período, facultada a conversão de um teiço
das mesmas em abono pecuniário, requerido com pelo menos sessenta dias de
antecedência, nele considerado o valor do acréscimo previsto no parágrafo anterior.
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§ 4° - Em caso de exoneração, será devida ao membro do Ministério
Público da União indenização relativa ao período de férias a que tíver direito e ao
incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração
superior a quatorze dias, calculada com

base na remuneração do mês em que for

publicado o ato exoneratório.

Art. 222 O direito a férias será adquirido após o primeiro ano de
exercício.

Art. 223 Conceder-se-á aos membros do Ministério Público da União
licença:

I - por motivo de doença em pessoa da família;

11 - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

III - prêmio por tempo de seritiÇo;

.IV 7 para tratar de interesses particulares;

.' .

V - para desempenho de mandato classista;

§

1°: A. licença prevista no inciso I será precedida de exame por médico

ou junta médica oficiàl, considérando-se pessoas da família o cônjuge ou companheiro,
o padrasto, a madrasta, o ascendente, o descendente, o "nteado, o colateral
consangüíneo ou afim até o segundo grau civil. A licença estará submetida, ainda, as
seguinte condições:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
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a) somente será deferida se a assistência direta do membro do
Ministério Público da União for indispensável e não puder ser dada simultaneamente
com o exercício do cargo;

b) será concedida sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer
direito inerente ao cargo,· salvo para contagem de tempo de serviço em estágio
probatório, até noventa dias. podendo ser prorrogada por igual prazo nas mesmas
condições. Excedida a prorrogação, a licença será considerada como para tratar de
interesses particulares.

§ 2° - A licença prevista no inciso 11 poderá ser concedida quando o
cónjuge ou companheiro for deslocado para outro ponto do território nacional, para o
exterior ou para exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo; será
por prazo indeterminado e sem remuneração, salvo se o membro do Ministério Público
da União puder ser lotado, provisoriamente, em ofício vago no local para onde tenha se
deslocado e compatível com o seu cargo, caso em que a licença será convertida em
remoção provisória.

§ 3° - A licença prevista ao inciso III será devida após cada qüinqüênio
ininterrupto de exercício, pelo prazo de três meses, observadas as seguintes
condições:

a) será convertida em pecúnia em favor dos beneficiário do membro do
Ministério Público da União falecido, que não a tiver gozado;

b) não será devida a quem houver sofrido penalidade de suspensão
durante o período aquisitivo ou tiver gozado as licenças previstas nos incisos 11 e IV;

c) será concedida sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer
direito inerente ao cargo.
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§ 4°- A licença prevista ao inciso IV poderá ser concedida ao membro do
Ministério Público da União vitalício, pelo prazo de até dois anos consecutivos, sem
remuneração, observadas as seguintes condições:

a) poderá ser Interrompida, a qualquer tempo, a pedido do interessado
ou no interesse do serviço;

b) não será concedida nova licença antes de decorrido dois anos do
término da anterior.

§

s• - A licença prevista no inciso V será devida ao membro do Ministério

Público da União investido em mandato eril confederação, federação, associação de
classe de âmbito nacional ou sindicato representativo da categoria, observadas as
seguintes condições:

a) somente farão jus à licença os eleitos para cargos de direção ou
representação nas referidas entidades, até o máximo de três por entidade;

b) a licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorroQada no
caso de reeleição, e por uma única vez;

c) será concedida sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer
direito inerente ao cargo.

§ 6° - É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período
da licença prevista no inciso I.

§ 7° - A licença concedida dentro de sessenta dias do término de outra
da mesma espécie será considerada como prorrogação.

210
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Art. 224 Conceder-se-á .aos membros do Ministério Público da União.
além das previstas no artigo anterior, as seguintes licenças:

.1- para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em pericia
médica, observadas as seguintes condições:

a), a licença será concedida sem prejuízo dos vencimentos e vantagens
do cargo;

b) a perícia será feita por médico ou junta médica oficial, se necessário,
na residência do examinando ou no estabelecimento hospitalar em que estiver
ir;J~ernado;.

c) inexistindo médico oficial, será aceito atestado passado por médico
particular:

d) findo o prazo da licença, o licenciado será submetido a inspeção
m~.dica,c;>~Cl"!l,-~u~

concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela

aposentadoria;

,. ,.~) a existêncilil de

indícip~d~.lesões

orgãnicas ou funcionais é motivo de

inspeção médica.

IJ -.por acidente em servitre, observadas as. seguintes condições:

a) configura acidente em serviço o di!Jnl? físico ·ou mental que se
relacione, me~,iata ou imedi~tamente, com as funções exercidas;
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b) equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de agressão
não provocada e sofrida no exerci cio funcional, bem como o dano sofrido em trãnsito a
ele pertinente;

c) a licença será concedida sem prejuízo dos vencimentos é vantagens
inerentes ao exercício do cargo;

d) o acidentado em serviço, que necessite de tratamento especializado,
não disponível em instituição pública, poderá ser tratado em instituição privada, à conta
de recursos públicos, desde que o tratamento seja recomendado por junta médica
oficial;

e) a prova do acidente deverá ser feita no prazo de dez dias, contado de
sua ocorrência, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem.
-_-:,

~-'

,-

III - à gestante, por cento e vinte dias, observadas as seguintes
condições:

· - : .. · - · .- · a) poderá ter início no primeiro dia no nono mês de gestação, salvo
· ant :ipação por prescrição médica;

b) no caso de nascimento prematuro, a licença terá iníCio a partir do
parto;

c) no caso de natimorto, decorridos trinta dias do evento a mãe será
submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá as suas funções;

d) em caso de aborto atestado por médico óficial, a licença dar-se-á por
trinta dias, a partir da sua ocorrência;
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IV - pelo nascimento ou a adoção de filho, o pai ou ado'tante, até cinco
dias consecutivos;

.....

'.-:'.

V - pela adoção ou a obtenção de guarda judicial de criança até um ano
de idade, o prazo da licença do adotante ou detentor da guarda será de trinta dias.

. ,... '

.
'

•

' "

•

.
•

, __

'-'

• -~ '

-

<

>t

. '."'
SEÇÃOIV

.....

'.''

·.,'

··.:,·.~

•

-,

"7""~

-.-;.:.::--

DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS

'

I

-:

'

'

Art 225 Os membros do Ministério Público da Únião receberão ·o
vencimento, a representação e as gratificações previstas em lei.
,, •- ---·

·--

.'

'

. .'

~-.

~

.

. .·
'

§ 1o - Sobre os vencimentos incidirá a gratificação adicional por tempo
de serviço, à razão de um por c.e11to.. por ano de serviço público efetivo, sendo
r'

••

'

•

'

'

'•-

computado o tempo de advocacia, até o máximo de quinze anos, desde que não
cumulativo com tempo d.e serviço público.
'

,-

..

.. '

""

• f .. '

' ' . ,l · - ·

'-'

•• '

§ 2° - A representação e as gratificações incorporam-se
vencimentos e aos proventos para todos os efeitos legais.

. ·-··'. ...
~

- ~ ~.

_;.

'

.

•

-- -'··'
l

•• ' .

.
' (

''

'·

;-r'c

'.

~

:_.

aos

•,

§ 3° - Os vencimentos serão fixados com diferença não superior a dez
por cento de uma para outra das classes de cada carreira.

:. ,.. ,.,,_. · · · '•' ·§ 4°- Os. Subprocuradores-Gerais do Ministério Público da União terão
os mesmos vencimentos e vantagens.
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da República são os de

Subprocurador-Geral da República, acrescidos de vinte por cento, não podendo
exceder os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por
Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único - O acréscimo previsto neste artigo não se incorpora aos
vencimentos do cargo de Procurador-Geral da República .

. Art. 227 As gratificações percebidas em caráter geral pelos membros do
Ministério Público da União serão acrescidas de percentuais, fixados por ato do
Procurador-Geral da República, em ~so de:. . . . . .

I - exercício em ofício de difícil provimento, assim definido em ato do
. re.SJ!E!çt!"=o _Conse.ltao Superior;
,-

t

r , ·~ ~ 1: ~ J

J

:•

i

•

'

'-

.

• ·

''

•

•

. ...

'

~

•

•. •

• '

'

..

','

.

I

.

/

·~

1 •

~

!

... ' .

~

11 - exercício cumulativo de ofícios e funções;

-

'

'···-· ...

.

'

' '

~

;

'·' · .· ·. · III -· exercíCio 'Ccimiliatlvd de função. eleitoral; '

...'

,: i I ' ' '

..

IV - exercício em ofício situado em local insalubre ou em circunstãncias
de acentuado risco à saúde ou à vida;
. .._-.
~-~

•

;

•

i

'

'

•

'

~

~

..

~

~

•

~

~

~

.

...'
•

~

' .

..

.."\..... -_

~

Art. 228 Os membros do Ministério Público da Uniio farão jus, ainda. às
seguintes vantagens:
1.<.•

•' .'

;. '

-

I - ajuda de custo em caso de:
. .
.

,,._. •

.

I

'

. .

.

.

'

"· • . '·' a) ·remoção de oficio, promoção ou nomeaÇio que importe em alteração

. do domicílio legal, para atender às despesas de instalação na nova sede de exercício
em valor correspondente a até três meses de vencimentos;
'····-..
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b) serviço fora da sede de exercício, por período superior a trinta diaa,
em valor correspondente a um trinta avos dos vencimentos, pelos dias em que perdunll
o serviço, sem prejuízo da percepção de diárias;

11 - diárias, por serviço eventual fora da sede, de valor- mínimo
equivalente a um trinta avos dos vencimentos para atender às despesas de locomoçio,
alimentação e pousada;

III - transporte:

a) pessoal e dos dependentes, bem como de mobiliário, em caao de
remoção, promoção ou nomeação, previstas na alínea •a• do inciso I;

b) pessoal, no caso de qualquer outro deslocamento a serviço, fora da
sede de exercicio;

IV - auxíliO-doença, no valor de um mês de vencimentos, quando ocorrer
licença para tratamento. de saúde por mais de doze meses, ou invalidez declarada no
curso deste prazo;

V - salário-família;

VI - "pro labore" pela atividade de magistério, por hora-aula proferida

eni

cursos, seminários ou outros eventos destinados ao aperfeiçoamento dos membros da
Instituição_

VIl - assistência médico-hospitalar, extensiva aos inativos, pensioniatas e
dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a
prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais

· Jàn~ifo de 19~3
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fu~i~~~~R~ra~mé~i~s.,farmacêytiCQ~.E! odontt;>lé!gicos, bem. como. o fornecimento e a
áplicação dos meios e dos cuidados essenciais ã saúde;

.

VIII - auxílio-moradia, em caso de lotação em local cujas condições de
moradia sejam particularmente . dificeis 9JJ. .onerosas, assim definido em ato do

•·iJt·

1

''';":."i"~"'::i·:

...-~

•

~.;,.

-- '·'- _:

_- --;

!

-

-

-

!Srócurador-Geral da República;

IX - gratificação natalina,

correspondente a um doze avos da

remuneração a que fiZer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo
ano, considerando-se como mês integral a fração igual ou superior a quinze dias.

. , ..., ' .
.

4

·"·~

••

'

'·

~

.

._,,

-• •

§ 1° A gratificação natalina será paga até o dia vinte do mês de
dezembro de cada ano.

§ 2° - Em caso de exoneração antes do mês de dezembro, a gratificação
natalina será proporcional aos meses de exercício e calculada com base na
re,n;nme~ção

do mês em que ocorrer a. exoneração.
,., • 1{';,_-,_: '

§ 3° - A gratificação natalina não será ·considerada para cálculo de
qualquer vantagem pecuniária.

§ 4° - Em caso de nomeação, as vantagens previstas nos incisos I,
aJI!Jji~~·!il~·--e-JII,

alínea ~a·, ..são extensivas ao membro do Ministério Público da União

S'ffl ,·YÍ~LC!· es~ri9. imediatamente precedente, desde que seu último domicílio
voluntário- date de mais de doze meses.

·~ ,~ 1 ,,v-.;:.. ;.. ;..,, §_.5° - O Procurador-Geral da República arbitrará os valores das

v~mtagens previ.stasnos incisos 11, III, V, VI e VIl.
- ..

___ :
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assistência médico-hospitalar de que trata o inciso VIl será

proporcionada pela ·união, de preferência através de seus serviços, de acordo com
normas e condições reguladas por ato do Procurador-Geral da República, sem prejuízo
da assistência devida pela previdência social.

§

7° - O

Procurador-Geral

da

República fiXará

e

atualizará,

periodicamente, atendidas as normas previstas neste artigo, o valor das vantagens nele
estipuladas.

§

a• -

À família do membro do Ministério Público da União que falecer

no prazo de um ano a partir de remoção de ofício, promoção ou nomeação de que
tenha resultado mudança de domicílio legal, serão devidos a ajuda de custo e o
transporte para a localidade de origem, no prazo de um ano, contado do óbito.
Art. 229 Salvo por imposição legal, ou ordem judicial, nenhum desconto
incidirá sobre a remuneração ao provento e à pensão devida aos membros do
Ministério Público da União ou a seus beneficiários.

§ 1• - Mediante autorização do devedor, poderá haver consignação em
folha de pagamento a favor de terceiro.

§ 2!' - As reposições e indenizações em favor do erário serão
descontadas em parcelas mensais de valor não excedente à décima parte da
remuneração ou provento, em valores atualizados.

Art. 230 O membro do Ministério Público da União que, estando em
débito com o erário, for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou
disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito.

Parágrafo único - Não ocorrendo a quitação do débito no prazo
estabelecido neste artigo, deverá ele ser inscrito em dívida ativa.
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A remuneração, o provento e a pensão dos membros do

Ministério Público da União e de seus beneficiários não serão objeto de arresto,
seqüestro ou penhora, salvo em caso de dívida de alimentos, resultante de decisão
judicial.

SEÇÃOIV

DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO

Ar!. 232 O membro do Ministério Público da União será aposentado,
compulsoriamente, por invalidez ou aos setenta anos de idade, e facultativamente aos
trinta anos de serviço, após cinco anos de exercido efetivo na carreira.

§ 1° - Será contado como tempo de serviço para aposentadoria, não
cumulativamente, até o limite de quinze anos, o tempo de exercício da advocacia.

§

~

- O membro do Ministério Público da União poderá ainda ser

aposentado, voluntariamente, aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos
sessenta, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 3° - A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para
tratamento de saúde por período não excedente a vinte e quatro meses, salvo quando
o laudo médico concluir pela incapacidade definitiva para o exercícic de suas funções.

§ 4°- Será aposentado o membro do Ministério Público que, após vinte
e quatro meses contínuos de licença para tratamento de saúde, for considerado
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inválido para o exercício de suas funções; não terá efeito interruptivo desse prazo
qualquer período de exercício das funções inferior a trinta dias.

Art. 233 Os

prç~ventos

da aposentadoria serão integrais.

Parágrafo único - Para o cálculo dos

provento~

da apo_s,entadoria serão

considerados os vencimentos do cargo.imediatamente superior ao último exercido pelo
'

.,· .:.:.1"~-:,..:._-·· p-iü

aposentado; caso a aposentadoria se dê no último nível da carreira, os vencimentos
'

.

..__~.::;.'_

deste serão acrescidos do percentual de vinte por cento.

Art. 234 Os proventos da apos~ntadoria serão revistos na mesma
proporção e data em que se modificar a remuneração dos membros do Ministério
Público em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios e
vantagens novas asseguradas à carreira, ainda que por força de tra\ll!f9.'!1l!I~C?: ,çu
reclassificação do cargo.
,-- ...

Art. 235 O aposentado conservará a prerrogativa prevista no art. 18,
inciso 11, alínea "e".

Art,_ 236 A pensão por morte, devida pelo órgão previdenciário aos
dependentes. de membros do Ministério Público da União, corresponderá à totalidade
dos vencimentos ou proventos do falecido, assegurada a revisão do benefício, na
, ·< ·T:i'-~<1·~, ,-;r!

forma do art. 234.

CAPiTULO III

DA DISCIPUNA

>
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SEÇAOI

. DOS DEVERES E VEDAÇ0ES

.

Art. 237 O membro do Ministério Público da União, em respeito ã

'

!lignidade
de suas funções e ã da Justiça, deve observar as normas que regem o seu
1_...
.
~ei'Cicio e especialmente:

I - cumprir os prazos processuais;

11 - guardar segredo sobre assunto de caráter sigiloso que conheça em
fUlo do cargo ou função;

III - velar por suas prerrogativas institucionais e processuais;

IV - prestar informações aos órgãos da administração superior do
Ministério Público, quando requisitadas;

V - atender ao expediente forense e participar dos atos judiciais, quando

for obrigatória a sua presença; ou assistir a outros, quando conveniente ao interesse do
serviço;

VI - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei;

VIl - adotar as providências cabíveis em face das irregularidades de que
"!•r C?Onhecimento ou que OCOr:nilrem nos. s_erviços a seu cargo;

•,

:-
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· VIII • tratar com urbanidade as pessoas com as quais se relacione em
.
'
razão do serviço.

IX- desempenhar com zelo e probidade as suas funções;
;. '·

., .

X- guardar decoro pessoal.

Art. 238 É vedado ao membro do Ministério Público da União:
I - receber, à qualquer .titulo e sob qualquer pretexto, honorários,
·.
',
percentagens ou custas prOcessuais;
~

11 - exercer a advocacia;
'

'.- ·.\~

..

-:

III - exercer o. càmércio ou participar de sociedade comercial, exceto
como cotista ou acionista;

.

·.,~.t.~_;;-~,~-·i'.

IV - exercer, ainda que em disponibilidade, qLiàlquer

:!.

·outra

função

.

pública, salvo uma ele magistério;
·.' !' ·.·

V- exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e o direito
de afastar-se para exercer C8f'\l? eletiv~ ou a .ele ~ncorre.r.

. .:

,. -.

'

~

.,

.

'.
SEÇAOII

DOS IMPEDIMENTOS E $USPEIÇÕES

·-·

'. -.-: -~
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~,---

Art 239 Os impedimentos e as suspeições dos membros do Ministério
Público slo os previstos em lei.

SEÇAOIII

DASSANÇOES

Art240 Os membros do Ministério Públlco~~.P8~!~s.das seguintes
unç6es disciplinares:

. 1- advertência;

11 - censura;

III - suspensA~; , .

··'•
' .' '
'i~<!":..

~}:~.··'

·.- ·,_;._-. _-",;-''_

~

·.

fV- demisslo; e
.

- ·-.,, __ ..

... - '

: ,·

•

~~·t>t

--..

' •'.!:''"'

V- cessação de aposentadoria ou de disporirbilidade. ·

~

c'

..

., ·· ·

.-.

. ' . '- ~
. "· " .. '

~

~-

Arl 241 As sanções previstas no artigo anterior serAo aplicadas:

I - a de advertência, reservadamente e por escrito, em caso de
negligência no exerclcio das fUnções; " ' · ,

·

· · 'l

-""
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11 - a de censura, reservadamente e por escrito, em caso de reincidência
em falta anteriormente punida com advertência ou de descumprimento de dever legal;

III - a de suspensao, até quarenta e cinco dias, em caso de reincidência
em falta anteriormente punida com censura;

.IV - a de suspensao, de quarenta e cinco a noventa dias, em caso de

inobservância das vedações impostas por esta lei ou de reincidência em falta
anteriormente punida com suspensao até quarenta e cinco dias;

V - as de demissao, nos caso de:

a) lesao aos cofres públicos, dilapidaçao do patrimOnio nacional ou de
bens confiados à sua guarda;

b) improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4°, da
Constituiçao Federal;

c) condenaçao por crime praticado com abuso de poder ou violaçao de
dever para coín a Administraçao Pública, quando a pena aplicada for igual ou superior
a dois anos:

d) incontinência pública e escandalosa que comprometa gravemente, por
sua habitualidade, a dignidade da lnstituiçêo;

e) abandono de cargo;

.Janeiro de 1993
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f) revelação de assunto de caráter sigiloso, que conheça em razão do

cargo ou função, comprometendo a dignidade de suas funções ou da justiça;

g) aceitação ilegal de cargo ou função pública;

h) reincidência no descumprimento do dever legal, anteriormente punido
com a suspensão prevista no inciso anterior;

VI - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, nos casos de falta
punível com demissão, praticada quando no exercício do cargo ou função.

§ 1°- A suspensão importa, enquanto durar, a perda dos vencimentos e
das vanta'!ens pecuniárias inerentes ao exercício do cargo, vedada a sua conversão
em multa.

§ 2° - Considera-se reincidência, para os efeitos desta lei, a prática de
nova infração, dentro de quatro anos após cientificado o infrator do ato que lhe tenha
imposto sanção disciplinar.

§ 3° - Considera-se_ abandono do cargo ·a ausência do membro do
Ministério Público ao exercício de suas funções; sem causa justificada, por mais de
trinta dias consecutivos.

§ 4° - Equipara-se ao abandono de cargo a falta injustificada por mais
de sessenta dias intercalados, no período de doze meses.

§ 5° - A demissão poderá ser convertida, uma única vez, em suspensão,
nas hipóteses previstas nas alíneas •a• e "h" do inciso V, quando de pequena
gravidade o fato ou irrelevantes os danos causados, atendido o disposto no art. 245.
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Art. 242 Na aplicação das penas disciplinares, considerar-se-Ao os
antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade da infração, as circunstâncias em
que foi praticada e os danos que dela resultaram ao serviço ou à dignidade da
Instituição ou da Justiça.

Art. 243

As infrações disciplinares serão apuradas em processo

administrativo; quando lhes forem cominadas penas de demissão, de cassação de
aposentadoria ou de disponibilidade, a imposição destas dependerá, também, de
decisão judicial com trânsito em julgado.

Art. 244 Compete ao Procurador-Geral de cada ramo do Ministério
Público da União aplicar a seus membros as penas de advertência, censura e
suspensão.

SEÇAoiV

DA PRESCRIÇAO

Art. 245 Prescreverá:

I - em um ano, a falta punível com advertência ou censura;

11 - em dois anos, a falta punível com suspensão;

III - em quatro anos, a falta punível com demissão e cassação de
aposentadoria ou de disponibilidade_
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Parágrafo único- A falta, prevista na lei penal como crime, prescreverá
juntamente com este.

Art. 246 A prescrição começa a correr:

I - do dia em que a falta for cometida ; ou

11 - do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência, nas
faltas continuadas ou permanentes.

Parágrafo único - Interrompem a prescrição a instauração de processo
administrativo e a citação para a ação de perda do cargo.

seçAov
DA SINDICANciA

Art. 247 A sindicância é o procedimento que tem por objeto
sumária d~ dados para instauração, se necessário, de inquérito administrativo.

SEÇÃOVI

DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

a coleta
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Art. 248 O inquérito administrativo, de caráter sigiloso, será instaurado
pelo Corregedor-Geral, mediante portaria, em que designará comissão de três
membros para realizá-lo, sempre que tomar conhecimemto de infração disciplinar.

§ 1°- A comissão, que poderá ser presidida pelo Corregedor-Geral, será

composta de integrantes da carreira, vitalicios, e de classe igual ou superior à do
indiciado.

§ 2° - As publicações relativas a inquérito administrativo conterêo o
respectivo número, omitido o nome do indiciado, que será cientificado pessoalmente.

Art. 249 O prazo para a conclusão do inquérito e apresentação do
relatório final é de trinta dias, prorrogável, no máximo, por igual período.

Art. 250 A comissão procederá à instrução do inquérito, podendo ouvir o
indiciado e testemunhas, requisitar perícias e documentos e promover diligências,
sendo-lhe facultado o exercfcio das prerrogativas outorgadas ao Ministério Público da
União, por esta lei, para instruir procedimentos administrativos.

Art. 251 Concluida a instrução do inquérito, abrir-se-á vista dos autos ao
indiciado, para se manifestar, no prazo de quinze dias.

Art. 252 A comissão encaminhará o inquérito ao Conselho Superior,
acompanhado de seu parecer conclusivo, pelo arquivamento ou pela instauração de
processo administrativo.

---
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§ 1°- O parecer que conduir pela instauração do processo administrativo
formulará a súmula de acusação, que conterá a exposição do fato imputado, com todas
as suas circunstâncias e a capitulação legal da infração.

§ 2" - O inquérito será submetido à deliberação do Conselho Superior,
que poderá:

I - determinar novas diligências, se o considerar insuficientemente
instruído;

11 - determinar o seu arquivamento;

III - instaurar processo admliíistratiilo, caso acolha a súmula de
acusação;

IV - encaminhá-lo ao Corregedor-Geral, para formular a súmula da
acusação, caso não acolha a proposta de arquivamento.

SEÇ.AOVII

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 253 O processo administrativo, instaurá

:to por ·.zecisão do ConsEIIh~.

Superior, será contraditório, assegurada ampla defesa ao acusado.

§ 1" - A decisão que instaurar processo administrativo designará
comissão composta de três membros escolhidos dentre os integrantes da carreira,
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vitalícios, e de classe igual ou superior à do acusado, indicará o presidente e
mencionará os motivos de sua constituição.

§ 2" - Da comissão de processo administrativo não poderá participar
quem haja integrado a precedente comissão de inquérito.

§ 3° - As publicações relativas a processo administrativo conterAo o

respectivo número, omitido o nome do acusado, que será cientificado pessoalmente.

Art. ·254 O prazo para a conclusão do -PfoceSSo administrativo e
apresentação do relatório final é de noventa dias, prorrogável, no máximo, por trinta
dias, contados da publicação da decisão que o instaurar.

Art. 255 A citação será pessoal, com entrega de cópia da portaria, do
relatório final do inquérito e da súmula da acusação, cientificado o acusado do dia, da
hora e do local do interrogatório.

§ 1° - Não sendo encontrado o acusado em seu domicilio, proceder-se-á

à citação por edital, publicado no Diário Oficial, com o prazo de quinze dias.

§ 2:" - O acusado, por si ou através de defensor que nomear, poderá
oferecer defesa prévia, no prazo de quinze dias, contado do interrogatório,
assegurando-se-lhe vista dos autos no local em que funcione a comissão.

3° - Se o acusado não tiver apresentado defesa, a comissão nomeará
defensor, dentre os integrantes da carreira e de classe igual "ou superior à sua,
reabrindo-se-lhe o prazo fixado no parágrafo anterior.
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§ 4° - Em defesa prévia, poderá o acusado requerer a produção
provas orais, documentais

d~

e periciais, inclusive pedir a repetição daquelas já

produzidas no inquérito.

§ p• - A comissão poderá indeferir, fundamentadamente, as provas
desnecessárias ou requeridas com intuito manifestamente protelatório

Art. 256 Encerrada a produção de provas, a comissão abrirá vista dos
autos ao acusado, para oferecer razões finais, no prazo de quinze dias.

Art. 257 Havendo mais de um acusado, os prazos para defesa serão
comuns e em dobro.

Art. 258 Em qualquer fase do processo, será assegurado à defesa a
extração de cópia das peças dos autos.

Art. 259 Decorrido o prazo para razões finais, a comissão remeterá o
processo, dentro de quinze dias, ao Conselho Superior, instruído com relatório dos
.seus trabalhos.

Art. 260 O Conselho Superior do Ministério Público, apreciando o
processo administrativo, poderá:

I - determinar novas diligências, se o considerar insuficientemente
instruído, caso em que, efetivadas estas, proceder-se-á de acordo com os arts. 264 e
265;
;.

,.
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III - propor ao Procurador-Geral a aplicação de sanções que

~ejam

de

sua competência;

·"

IV - propor ao Procurador-Geral da República o ajuizamento de ação civH
para:

a) demissão de membro do Ministério Público da União com garantia de
vitaliciedade;

b) cassação de aposentadoria ou disponibilidade.

Parágrafo único - Não poderá participar da deliberação do Conselho
Superior quem haja oficiado na sindicãncia, ou integrado. as comissões do inquéritO ou·
do processo administrativo.

Arl 261 Havendo prova da infração e indícios suficientes de sua autoria,
o Conselho Superior

poderá determinar, fundamentadamente, o· afastamento

preventivo do indiciado, enquanto sua permanência for inconveniente ao serviço ou
prejudicial à apuração dos

~atos.

..; •

-

·'-'"'~.i<

§ 1°- O afastamento do indiciado não poderá ocorrer quando ao fato,.
imputado corresponderem somente as penas de advertência ou de censura.

§ 2° - O afastamento não ultrapassará o prazo de cento e vinte dias, .
. salvo em ceso de alcance.

9

' •.

:j,

§ 3° período de afastamento será considerado como de serviço..
efetivo, para todos os efeitos.
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Art. 262 Aplicam-se, subsidiariamente, ao processo disciplinar, as
n'Ormàs do Código de Processo Penal.

SEÇÃOVIJI

DA REVISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 263 Cabe, em qualquer tempo, a revisãÓ do processo de que houver
re$,ultado a imposição de penalidade administrativa:

"'ll:,~c

I - quando se aduzam fatos ou circunstâncias suscetíveis de provar

.'

lnàc6ncia ou de justificar a imposição de sanção mais branda; ou

11 - quando a sanção se tenha fundado em prova falsa.
tUiii·~:·t•·,.'.i' iJ,.~

110

:,

-~'c,'-<c.< •. ,Arf.-. 2~_A_ instauração do processo de revisão poderá ser determinada

de· ofício, a requerimento do próprio interessado, ou, se falecido, do seu cônjuge ou
companheiro, ascendente, descendente ou irmão.

Art. 265 O processo de revisão terá o rito do processo administrativo.

• . _ .. Parjgrafo único - Não poderá integrar a comissão revisora quem haja
atuado
... em qualquer fase do processo revisando.
"'~

Art 266 Julgada procedente a revisão, será tomada sem efeito a sanção
~lk:ada, com o restabelecimento, em sua plenitude, dos direitos por- ela atínoi:.l'i;
~se

for o caso de aplicar-se penalidade menor.
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TiTULO IV

DAS DISPOSIÇ0ES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 267 O Procurador-Geral da República poderá requisitar servidores
dos órgãos e entidades da Administração Federal, direta ou indireta, incluídas as
fundações públicas, nas mesmas condições estabelecidas para os órgãos integrantes
da Presidência da República.

Parágrafo único - O servidor cedido ao Ministério Público da União terá
assegurado, no órgão ou entidade de origem, remuneração e vantagens do cargo e
todos os demais direitos, como se em efetivo exercício

~stivesse.

Art. 268 Aplica-se aos membros do Ministério Público da União o
disposto no art. 1°, do Decreto n• 5.137, de 5 de janefrp de 1927, nos arts. 1°, 2° e 3°
da Lei n• 3.058, de 22 de dezembro de 1956, nos arts. 1° e 2• da Lei n• 4.447, de 12 de
novembro de 1964, e no art. 3° da Lei n• 6.554, de 21 de agosto de 1978, que regem o
Montepio Civil da União.

Art. 269 Ficam criados seis cargos de Subprocurador-Geral da
República.

Art. 270 Ficam criados setenta e quatro cargos de Procurador Regional
da República.
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§ 1°- O primeiro provimento de todos os cargos de Procurador Regional
da República será considerado simultâneo, independentemente da data dos atos de
promoção.

§ 2° - Os vencimentos iniciais do cargo de Procurador Regional da

República serão iguais aos do cargo de Procurador de Justiça do Distrito FederaL

Art 271

Os aluais Procuradores da República de 1" Categoria, que

ingressaram na carreira até a data da promulgação da Constituição Federal, terão seus
cargos transformados em cargos de Procurador Regional da República, mantidós seus
titulares e lotações.

§ 1° - Os cargos transformados na forma deste artigo, excedentes do
limite previsto no artigo anterior, serão extintos à medida que vagarem.

§ 2° - Os Procuradores da República ocupantes dos carg~s
transformados na forma deste artigo poderão ser designados para oficiar perante os
Juízes Federais e os Tribunais Regionais Eleitorais.

Art 272 Os cargos de Procurador da República de 1" Categoria não
alcançados pelo artigo anterior e os aluais cargos de Procurador da República de 2"
Categoria são transformados em cargos de Procurador da República.

§ 1° - Na nova classe, para efeito de antigüidade, os atuais Procuradores
da República de 1" Categoria precederão os de 2" Categoria; estes manterão na nova
classe a atual ordem de antigüidade.

§ 2° - Os vencimentos_ iniciais do cargo de Procurador da República
serão iguais aos do atual cargo de Procurador da República de 1" Categoria.

Janelni d~ ll!93
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Art. 273 São transfonnados em cargos de Procurador do Trabalho de 1*
Categoria cem cargos de Procurador do Trabalho de 2• Categoria.

· Art. 274 Os cargos de Procurador do Trabalho de 1• e de 2• Categoria
.

·: . ,_.,. ,..;,:;..·~li..J

passam a denominar-se, respectivamente, Procurador Regional do Trabàlhó ·
·.

Procurador do Trabalho.

e

~, ~ :·.~;

§ 1°.- Até que sejam criados novos cargos de Subprocurador-Geral do
. . ~ : r : ·--~.-1-'/ r
Trabalho, os aluais Procuradores do Trabalho de 1" Categoria, cujo cargo passa ..
denominar-se Procurador Regional do Trabalho e que estejam atuando junto . ao
Tribunal Superior do Trabalho, ali pennanecerão exercendo suas atribuiç&~s.

Regiorl'á}'·'&f~
'de · ~~~·

§ 2° - Os vénCimentos iniciais dos cargos de Procurador
Trabalho e de

P~curador

do Trabalho serão iguais aos dos cargos
·

·

Regional da República e de Procurador da República, respectivamente.

·.'

··

• •. ;;.:•:i

,..·r.

·' ·•• ·' : '•· •

. Art. 275 Os cargos de Procurador Militar de 11 e 2• Categoria passam a
denominar-se, respectivamente,

P~curador da Justiça Militar e Promotor' dà• JuÜçal~~<
•.. •

Militar.

Parágrafo

Único -

Até

que

sejam

criados

novos

'.

' -~ J';-1 tó;~

é:te.:,;4.

cargos
t ' . ~·

Subprocurador-Geral da Justiça Militar, os atuais Procuradores Militaíes

.... ~

dá' '1i '

Categoria, cujos cargos passam a denominar-se Procuradores da Justiça Militar e que
estejam atuando junto ao Superior Tribunal Militar, ali pennanecerão exercendo suas ·
atribuições.

Art. 276 O cargo de Promotor de Justiça Substituto passá a denominar.

.

'

se Promotor de Justiça Adjunto.

·,

.. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Janeiro de 1993

Sexta-feira !5 235'

Art. 277 Na. falta da lei prevista no art. 16, a atuação do Ministério
Público na defesa dos direitos constitucionais do cidadão, observará, além das
disposições desta lei, as normas baixadas pelo Procurador-Geral da República.

Art. 278 As promoções nas carreiras do Ministério Público da União, na
vigência
lei, serão precedidas da adequação das listas de antigüidade aos
;.
. '.. ...desta
.
.
''

critérios de desempate nela estabelecidos.

Art. 279 Não se farão promoções nas carreiras do Ministério Público da
Un.ião a!ltes <;la instalação do Conselho Superior do ramo respectivo.
~J/~_~ç,"'

-"$

' . • ''

.-,·~

.

• 'Art. 2SO As primeiras eleições, para composição do Conselho Superior

de cada ramo do Ministério Público da União e para elaboração das listas triplicas para
Proeurador"Geral
do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar e Procurador-Geral
o
,t
!<.'
~ -~

~

.I l

t

1

. '

'

'

-

ct;.4~,!1~~.: .~erfJo _con~ocad!i!S pelo Procurador-Geral da República, para se realizarem

1'10 prno' de novénta·~~s da promulgação desta lei.

". I \ ... · • ... l

i-·

§ 1°- O Procurador-Geral da República disporá, em ato normativo, sobre
=

•

••

-

·

•• eleiçPe!l previstas neste artigo, devendo a convocação anteceder de trinta dias a
t",,;~·:,..'

--f

•

'

.•

'.

~

•

'

.

•

•

.

.datá de sua realização.

. ..

..

§ 2° - Os Conselhos Superiores serão instal.ados no prazo de quinze

dlqs, c;ôn~c;io.
do ~ncerramento da apuração.
.
'

" ...

-..- . -

~

"· ·

• ' ~ •••• .r

-

.

- • -

- .

';·

· · · · Art. 281 Entre os eleitos para a primeira composição do Conselho

Superior de cada ramo do Ministério Público da União, os dois mais votados, em cada
eielção, terão mandato de dois anos; os menos votados, de um ano.

Art. 282 Os membros do Ministério Público da União, nomeados antes de
5 de outubro de 1988, poderão optar entre o novo regime jurídico e o anterior à
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promulgação da Constituição Federal, quanto às garantias, vantagens e vedações do
cargo.

Parágrafo único - A opção poderá ser exercida dentro de dois anos,
contados da promulgação desta lei, podendo a retratação ser feita no prazo de dez
anos.
Art. 283 Os Procuradores da República nomeados antes de 5 de outubro
de 1988, deverão optar, de forma irretratável, entre as carreiras do Ministério Público
Federal e da Advocacia-Geral da União.

§ 1° - A opção deverá ser feita no prazo de trinta dias, contados da
promulgação dá última das leis complementares de organiZação· das duas instituições.

§ 2° - Não manifestada a opção, no PICIZO estabelecido no parágrafo
ànterior, o silêncio valerá' c:àmo opção

..

táCita 'pela cárreka do Ministério Público Federal,
.
.
' ' ..
. ' .' .' .' ' '

. . . . . . . Arl 284 Será criada por lei a Escola Superior do Ministério Público da
'

•

'

~'-

~

•

União, como órgão auxiliar da Instituição.

·

•

.

. I

·'·'

Art. 285 Poderão ser admitidos como estagiários no Ministério Público da
União estudar,~tes de Direito inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.

j

.....

-

'

•

"(

.-·
........
, . '.

Parágrafo único - As condições de admissão e o valor da .bolsa serão.
fiXados pelo Procurador-Geral da República, sendo a atividade dos estagiários regulada
pelo' Conselho Superior de cada ramo~
'' •

'I

..

----

.

Art. 286 Fica reconhecida a Fundação Pedro Jorge de Melo e Silva,
.·~..,"

mantida com recursos provenientes de seu patrimõnio, com rendas previstas em seu
estatuto e com as dotações orçamentárias que lhe forem consignadas.
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Art. 287 As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das
dotações constantes do Orçamento da União.

Art. 288 Aplicam-se subsidiariamente aos membros do Ministério Público
da União as disposições gerais referentes aos servidores públicos, respeitadas, quando
for o caso, as nonnas especiais contidas nesta lei.

§ 1° - O regime de remuneração estabelecido nesta lei não prejudica a
percepção de vantagens concedidas, em caráter geral,

~os

servidores públicos civis da

União.

§ 2° - O disposto neste artigo não poderá importar em restrições ao
regime jurídico institufdo nesta lei ou na imposição de condições com ele incompatíveis.

· · · ·· · ·

Art: 289 Enquanto não for aprovada a lei complementar relativa à

AdvocaCia-Geral da União, referida no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, o Ministério Público Federal continuará a exercer atividades de
representação judicial e da União, pela fonna que for fiXada pelo Procurador-Geral da
República.

Art. 290 Os membros do Ministério Público Federal, cuja promoçAo para
o cargo final de carreira tenha acarretado a sua remoção para o Distrito Federal,
poderão, no prazo de trinta dias da promulgação desta lei, renunciar à referida
promoção e retomar ao Estado de origem, ocupando o cargo de Procurador Regional
da República.

Art. 291 Sempre que ocorrer a criação simultânea de mais de um cargo
de mesmo nfvel nas carreiras do Ministério Público da União, o provimento dos
mesmos, mediante promoção, presumir-se-à simultâneo, independentemente da data
dos atos de promoção.
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Art. 292 Os membros do Ministério Público da União terão mantida em
caráter provisório a sua lotação, enquanto não entrar em vigor a lei e o ato a que se
referem os arts. 34 e 214.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não obsta as alterações de
lotação decorrentes de remoção, promoção ou designação previstas nesta lei.

Art. 293 Fica instituído Fundo Especial vinculado ao Ministério Público
Federal e destinado ao aperfeiçoamento de sua atuação no exercício de suas funções
institucionais,

especialmente

na

repressão

do

tráfico

ilícito

de

substAncias

entorpecentes e drogas afins.

§ 1°- O património do fundo instituído neste artigo será constituído:

a} por bens referidos no parágrafo único do art. 243 da Constituição
Federal, revertidos em benefício da Instituição, nos tennos da lei;

b} por bens, receitas e contribuições provenientes de oútras fontes.

§ 2° - A gestão do fundo especial obedecerá ao que dispuser o seu
regulamento, elaborado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal.

Art. 294 Fica instituído Fundo de Saúde, vinculado ao Ministério Público
da União, destinado a suplementar a assistência aos seus membros e servidores,
ativos e inativos, pensionistas e beneficiários.

§ 1° - Os recursos financeiros do Fundo de Saúde provirão de dotações
consignadas no Orçamento Geral da União e de receitas extra-orçamentárias.
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§ 2° - A gestão do Fundo de Saúde obedecerá ao que dispuser a lei,
sendo o seu regulamento elaborado pelo Procurador-Geral da República.

Art. 295 Destinar-se-é ao Ministério Público Federal percentual não
inferior a cinco por cento dos bens de valor económico apreendidos e confiscados em
decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, para aparelhamento e
custeio de suas atividades de repressão penal desse crime.

Art. 296 É defeso tomar a remuneração ou os vencimentos do Ministério
Púb!ico . da União como base, parâmetro ou paradigma da remuneração ou
vencimentos de qualquer classe ou categoria funcional.

Art. 297 Ao membro ou servidor do Ministério Público da União é vedado
manter, sob sua chefia imediata, em ·cargo ou função de confiança, cônjuge,
companheiro, ou parente até o segundo grau civil.

Art. 298 Esta .lei entra em vigor na data de sua publicação.

· · ·, · · ·A~. 299 R~V()gam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Em discussão
buição conferida ao Ministério Público Federal exorbita suas
. ~
~ ~.
·· ·· ~
o substitutivo em turno suplementar. (Pausa.)_
_ _ _ _ atribuições.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 19 Secre~
Sala das Sessões, 27 de novenbro de 1992. - Senador
tário.

BeUoParga.

São lidas as seguintes
EMENDA N• 1, DE PLENÁRIO
':Dê-se ao art. 5•, .III, letra "e", do PLC 11/91,
Lei Orgâóicá ao Ministério Público da União, nova
redação, nos seguinte~ t~rmos:
.
.
Art. 59 ·····•••••••······-~············*'··-·._.,.u.--.···~·
I I I - ........., ..............-.... -·---~·.. -·-..
e) os direitos e interesses coletivos, especialmente
das comunidades indígenas."
Justificação
A tu'telã. de temas 8tinentes à f3mfiia, -ácriança,~ao ãdoles·
cente e ao idoso é atribuição do Ministério Público Estadual,
.pois da competência da Justiça Estadual. Portanto, essa atri-

EMENDA N• 2- PLENÁRIO
"Dê-se ao art. 69 ,_VII, letra "c", do PLC 11191
Lei_ Orgânica_ do Ministério P,úblico da União", nova
· redação; nos seguintes tennos:·
Art. 6f, ............ ~ .....:.... . . _ ...-.....~.~ .... ~~-.•. !.~.u·• .;;..:; .•• ~---·
,

VII-············-······ ....,. ... ,-·......,,. __ ,_,, ...,~,.~,"
c) a proteção dós intereSseS -individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades
indígenast _às minorias étnicas e ao ConsUinidor;
Justificação
Os temas que envolvem-a família, a criança, o adolescente
e idoso, são atribuições típicas do Ministério Público Estadual,
pois de competclncia da Justiça Estadual. Portanto, atribuir-se :
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tal competência ao Ministério Público da União representa
extrapolação indevida.
.
Sala das Sessões, 27 de novembro d~ 1992. - Sen_ador
Bello Parga.
EMENDA ?13- PLENÁRIO
"Suprima-se o inc. III do art. 37 do PLC 11/91
--Lei Orgânica do Ministério Público da União."
Justificação

A emenda objetiva suprimir disposítivo ·que permite ao
Ministério Público Federal atuar perante a Justiça Est_adual.
A atuação perante juízes _e tribunais estaduais é atriPui_ç;;i.Q
do Ministério- Público Estadual. Ademais, atenta contra o
princípio federativo, configurando ingerência inaceitável.
Sala das Sessões, 27 de novenbro de 1992. - Senador
Bello Purga.
EMENDA N;4 - PLENÁRIO
"Suprima-se o § 1• do art. 37 do PLC 11/91 Lei
Orgânica do Ministério Público da União."
Justificação
A atribuição conferida ao Ministério Público Fe9er;ll invade área específica do Ministério Público dos Estados, pois,
a este é que cabe a interposição de recursos extraordináriOs,
em se tratando de decisão-prOferida pela Justiça dos Estados.
Ademais, atenta contra ó Princípio federativo, configurando
··
ingerência inaceitável.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 1992. - Senador
BeUoParga.

EMENDA N• 5, DE PLENÁRIO
Emenda aditiva- ao Projeto de Lei Complementar n'
11/91, originário -da Câniara, que dispõe ~qbre a organização,
as atribuições e o Estatqto Qo Ministéri..o.~4blico da_ Up.ião.
Acrescente-se ao art. 18, I, "a", a expressão "No mesmo
Plano".
Art. 18 são prerrogativas dos membros do Ministério
Público da Un_ião:
I - Institucionais:
a) Sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita
dos juízes singulares ou presidentes.dos.órgãos jlldiçiários
perante os quais oficiem.
Justificação
Alguns magistrados, notadamente da primeira instância
da Justiça Federal, pretendem impor uma captis dim.inutio
aos membros do Ministério Público Feó~J;al, cerceando suas
prerrogativas institucionaiS ao deD.egar-lb~s assento ao lado
do magistrado na realização das aud_iên~i_as, como sempre
foi tradicional ao longo dos tempos.
Querem que oS membros do Ministério Público Federal,
na audiência, fiquem numa triburia abaixo do estrado do juiz,
junta1nent_e_ com o advogado da parte.
Ora;-stf o-Procurador-Geral da Repúlica no Supremo
Tribunal Federal, os Subprocuradores-Gerais da República
no Superior Tribmlal de Justiça e os PrQÇt,tradores da República que atuam nos Tribunais RegionaiSF.éóerais, têm assento
à direita e rió- mesnió plano dos Ministros e/ou dos Juízes
Federais na segunda instância, não~ justifica impor ao órgão
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do Ministériõ Público Federal a discriminação quando funcionam no primeir-o grau de jurisdição.
Ademais, tal prerrogativa é assegurada aos membros do
Ministério Público dos Estados, sem discrepância. -Senador
Bello Purga.
EMENDA N• 6, DE PLENÁRIO
Acrescente-se ao art. 83 um indSo,-com a Seguinte redação:
Inciso: propor as ações necessárias à defesa dos direitos
e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes das
relações de trabalho.
·
J ustificaçiio
· A situação do menor em nosso País vem _suscitando preocupações e requerendo tratamento especial. Não se pode olvidar, ao par da questão do menor abandonado, a questão
do menor no mercado de trabalho - formal ou informal
- muitas vezes conduzido pelos próprios pais antes mesmo
de completar a idade de 14 anos ( art. 7•, XXXIII da Constituição Federal).
.
É de tal magnitude a questã~ do menor no mercado de
trabalho e o grau de desrespeito aos seus mais comezinhos
direitos, que o Brasil vem _sendo reiteradamente questionado
perante a Organização Internacional do Trabalho - OIT,
sobre o assunto. Tal quadro, apesar de_ não retratar de _forma
completa a situação do menor trabalhador no Brasil~ mostra-:se
suficiente para justificar a atuação do Ministério Público do
Trabalho visando a solução desse grave problema.
Assim também em relação aos incapazes de um modo
geral, que necessitam da assistência do Ministério Público,
em face da sua incapacidade para manifestar sua vontade
de forma consciente e livre, sendo-lhes impossível, até, outorgar procuração. Dada a relevância dos interesses a merecer
a tutela imparcial e especializada, justifica-se a interveniência
do Ministério Público do Trabalho.
Todos os fatores acima roencionft,dos aplicam-se ao indígena, ao qual a Constituição Fede_tal de 1988 outorgou a proteção do Ministério Público da União, para quem tal'atividade
é definida como função institucional (art. 129-; V). Não rara
é a necessidade dos índios de vir a jl}.ÍZÓ reivíndl.car a· çumprimento de cláusulas e coridições avençadas em contratos de
trabalho - comumente de natureza temporária. Imperioso
sejam assistidos em tais situações J?or membro do Minis-tério
Público da União especializado em matéria trabalhista~- Senador BeUo Parga.
EMENDA N• 7, DE PLENÁRIO
Acrescente-se ao art. 83 um inciso, com a segUinte redação, renumerando-se os demais:
Inciso: propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula de contrato, acordo coletivo ou convenção
coletiva que viole as liberdades individuais ou- coletivas ou
os direitos 'individuais indisponíveis dos trabalhadores;
Justificação
A Constituição Federal; eiJl seu art. 127, incumbe ao
Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do_regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
A relevância das normas protetivas e direitos assegurados
ao trabalhador justificam a necessidade de atuação do Ministério Público do Trabalho. -Senador Bello Parga.

-
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EMENDA N• 8, DE PLENÁRIO

Dê-se ao caput do art. 84 a seguinte redação:
"Art. 84. Incumbe ao Ministério Públicp do Trab_a)ho,
no âmbito das suas atribuições, exercer as funç6es inStitucionais previstas nos capftulos I, II, III e IV do Título I e,
especialmente:''
Justificação
A emenda destina-se a compatibilizar o texto do artigo
com a redação emprestada ao art. _38, relativo ao Ministério
Público Federal, que lhe é correspondente. -Senador Bello
Parga.
EMENDA N• 9, DE PLENÁRIO

Acrescente-se ao art. 84 um inciso, com a.seguinte redação, renumerando-se os demais:
___
_o

Inciso: integrar os órgãos colegiadõS- previ_st_os no § 19

do art. 6'", que lhes sejam

pertinentes~

Justificação

A participação_do_Ministérlo P~blico da Uni~o~ como
instituição obse-rvadora, eni órgãos da admiriístfaçao pública
direta, indireta ou fundacional da União, que tehham atiibui~
ções correlatas às funções da instituiçãO, éil.Cóil.tfã-~Se ãssegu~
rada pelo § 1' do art. 6' A especifiCidade de tal possibilidade,
quanto -aos membros do Ministério Público do Trabalho, a
exemplo da previsão- inserta no in<_:iSO-vr d<? art. 38, quanto
aos membros do Ministério Público Federal, revela~se de gran~
de utilidade, quando a situação envolver órgãos relacionados
a assuntos inseridos na ~f~ra da sua competência. -Senador
BeUo Parga.

EMENDA N• 10, DE PLENÁRIO
Dê~se ao art._S8 a seguinte redação:
Art. 88. O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo Procurador~Geral da República, dentre integrantes
da instituição, com ma:is de trinta e cinco anos e _cinco anos
na carreira, integrantes de lista tríplice escoiliida mediante
voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Pro~
curadores para um mandato de dois anos, permitida Uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de cinco anos na carreira,
poderá concorrer à lista tríplice quem contar com _mais de
- dois anos na carreira.

Justificação
A emenda visa a dar ~oerência ao art!go, cuja re:dação
anterior encontrava-se contraditória, porquanto estabelecida
que o Procurador-Geral do Trabalho seria escolhido dentre
integrantes da instituição com mais de_ trinta e cinco anos
e cinco anos na catrêíra, ressalvando que, caso não ho~vesSe
número suficiente de candidatos com mais de dez anos na
carreira, poderiam concorrer os que contassem mais de cinco
anos na carreira. A limitação ao período mínimo de dois anos
na carreira resulta da Constituição Federal (art. 128, I, a),
que impõe tal lapso de tempo como o n~cessário ao estágio
probatório prévio -à aquisição das garantias atribuídas ao Mem~
bro do Ministério Público, inclusive a vitaliciedade. A redaçãg
ora proposta afigura~se, inclusive, Iitais fiel ao parecer exarado
pelo eminente Relator no Senado Federal à Emenda n' 11,
de autoria do Senador Maurício Corrêa. Eis a· íntegra do
parecer:
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''A emenda foi acolhida em sua maior parte. Quanto ao tempo na carreira, todavia, foi alterado o texto
do projeto, na parte em que exige dez anos- fixando~se o prazo em cinco anos- considerando-se a natureza das funções do Procurador-Geral e do nível da
instânçi~ em que devem ser exercidas."
Encontra-se, pois, plenamente justificada a emenda. Senador BeUo Parga.
EMENDA N• 11, DE PLENÁRIO

Art. 121. O Procurador-Geral da Justiça Militar será
nomeado pelo Procurador~Geral da República, dentre integrantes da instituição, com mais de trinia e cinco anos e de
cinco anos na carreira, escolhidos em list3: triplice mediante
vOto plurinorniiud, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores, para um mandato de dois anos, permitida uma
recondução, observado .o J:D.esmo processo. Caso não haja
nU:me[o suficiente de candidatos com mais de cinco anos na
carreira, poderá concorrer à list.a tríplice quem contar mais
de dois anos na carreira. - Senador BeJlo Parga.
EMENDA N• 12, DE PLENÁRIO

- Acrescente~se ao art. 223, § 39 , uma alínea com a seguinte
redação:
"Para efeito de aposentadoria, será contado em
dobro o período não gOzado."
Justificação
Este benefício existe há muitos anos para o Servidor Pú~
blico Civil da União e recentemente foi revigorado pela Lei
n' 8.162, de 8 de janeiro de 1991, sendo estendido aos membros
do Ministério Púb!ico da União, por força da vigente Lei
Orgânica (Lei n' 1.341,de.3J) de janeiro de 1951, art. 96),
que manda aplicar nos casos omissos o Estatuto dos Funcionários PUblicas Civis da União.
O projeto disciplina exaust_ivament~ ~ insfitut~ d.a licença
prémio por tempo de serviço no art. 223, inicso Ifl e § 3~"
e 49• Por isso é necessário .constar o dispositivo, sob pena
da supressão de vantagem auferida até o presente pelos membros do Ministério Público _da União_. -BeiJo Parga.
EMENDA N• 13, DE PLENÁRIO

. "Acrescetite~se- ao art. 232 do substitutivo oferecido ao
Projeto de Lei da Câmara n~' -11, de-1992-Complementar, o
seguinte parágrafo, após o § 2 9 , renumerando-se os demais:
"Art. 232 ............ ~ .................................. ..
§ 3 9 Ao membro do Ministério Público da
União, do sexo feminino, é facultada a aposentadoria
com proventos proporciortais, -aos 25 (vinte e cinCo)
anos de serViço."
Justific_ação
Em relação aos servidores público em geral, os membros
da magistratura e, por conseqüência, os membros do Minist_ério Público, do sexo masculino, obtiveram uma ·redução
de 35 para 30 anos para a aposentadoria integral, permanecendo a mulher, no entanto, name~ma situação, necessitando
30 anos de _serviço para apo-sentar-se com proventos integrais.
Com vistas a proporcionar uma igual-situação vantajosa
para a mulher, que a Constituição deixou de contemplar,
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propomos a faculdade da aposentadoria com proventos proporcionais para a mulher, membro do Ministério Público da
União, aos 25 anos_d~ serviço.
·
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1992. - Senador
Pedro Teixeira.
EMENDA N• 14, DE PLENÁRIO
Art. 235. O aposentado conservará as prerrogativas
previstas no art. 18, inciso I, letra e e inciSo II letra e desta
lei, bem como carteira de identidade especial, de acordo com
modelo aprovado pelo Procurador-Geral da República e por
ele expedida, contendo expressamente tais prerrogativas e
o registro da situação de aposentado,
Justificação
As prerrogativas do porte de arma e ~ C&_rteira de identidade especial, desde longa ·data já são_concedidas aos membros
inativos do Ministério Público da União.
O Decreto n• 92.696, de 2Ude maio de 1986, que intituiu
a cartejra d,e identidade funcional dos membros do Ministério
Público .da União .. (DOU DE 21-5-86> S!:~ão I pág. "7317),
Decreto n• 94.708 de 30.de julho de 1987 (DOU DE 31-7;87)
pág. 12125) e Portaria· PGR n• 8 de junho de 1992 (DOU
Seção I, pág. 7283, de 9-6-92) em anexo, confirmam a manu·
tenção dessas prerrogativas.
Assim, os provimentos legais, plen~mente justificam a
redação da proposta para o artigo 235 da lei. - Bello Parga.
EMENDA N• 15, DE PLENÁRIO
Acrescente-se ém'seguida ao art. 268-, ·renumerando-se
os demais, um- artigO 'c-oin a séguinte redação:
' "Art. 269. Aos membros do MiniStério Público
dos ex-Teriitó"ríos-Federais_ de Roraima e Amapá, é
assegurado o direito ã opção ao quadro suplementar
do Ministério Público do Distrito Federal, previsto no
§ 2» deste artigo, devendo no entanto exercê-la em
sessenta dias, após a publicação desta Lei, retratável
uma única vez em um prazo de cinCo anos."

. . Justificação
O parágrafo acim~ã visa assegurar ao membro do Ministério Público dos ex-Territórios de Ror~i_I_!la e Amapá, a garantia constitucional da inamovibilidade, assegurada aos ~em
bros da carreira nos termos da letra b, inciso I, do art. 128
da Constituição Federal.
Brasília, 15 de dezembro de 1992. - Senador César Dias.
EMENDA N• 16, DE PLENÁRIO
Inclua-se onde couber, nas Disposições Finais e Transitórias o seguinte artigQ:
"Art. Aos membros ativos e inativos, s~1,1s herdeiros, do Ministério Público d.os__~X:Territórios Federais de Roraima e Amapá que ocupam·imóveis residenciais e" funcionãis de propriedade da União ã época
da publicação desta lei, fica assegurada, por compra
ou financiamento, a aquisição dos mesmos, devendo
os interessados manifestar tal interiÇão-- em um prazo
de sessenta dias, após a sua publiCação, ao Procurador-Geral da República."
Justificação
Os Promotores dos ex-Territórios F~derais de Roraima
e Amapá que ocupam imóveis funcionaiS nãs cidades de Boa
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Vista e Macapá, tiveram tratamento diferenciado dos seus
colegas do Distrito Federal, quê obtiveram o direito de adquirir, por compra ou financiamento os imóveis que residiam.
Não é justo, nem legal, que os membros do parquet dos exTerritórios de Roraima e Amapá, após muitOs anóS -residindo
em seus respectivos imóveis, não possam adquri-los, mesmo
porque os que se aposentaram e os que fizerem opção pelo
quadro suplementar .do.DF, terão assegurado a si e à família
a certeza e tranqüilidade que a aquisição da casa própria lhes
·.
proporciona.
Brasflia, 1992. -Senador César Dias.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) o substitutivo em turno suplementar.

Em discussão

.. O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
- a palavra para discutir. __ , ---O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Concedo a palavra a V. Ex~
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB _:_:CE.
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, estamos diante de uma matéria altamen~e i~portante. Inclusive
em discurso recente, ressaltei que o Brasil necessita, urgentemente, do seu Ministério Público Federal 1 devidamente organizado, do Ministério -Público dos Estados, assim como já
está organizado o Ministério Público do Distrito Federal e
dos Territórios, e neCessitávamOs também da Advocacia-Geral da União, cujo projeto de lei foi aprovado em versão
final pela Câmara dos Deputados. Precisamos, ainda, da Defensaria Pública devidamente instituída por lei.
·Neste momento histórico, em que estamos examinando,
em segundo turno, a organização do Ministério Público Federal, é mister declarar que esse assunto há de merecer do Sr.
Relator um exame circunstanciado das emendas que aí estão
submetidas. Por certo, terá S. EX' essa oportunidade de aperfeiçoar~ ainda mais, o texto dessa futura e importante lei de
que tanto carece o Di~ito brasileiro.
Dizemos, cOmumente, que a lei é defeituosa - a lei
brasileira, a lei penal, a lei processual peDal -quando, na
verdade,. o defeito é no·SetOI: institucional, porque, votada
a Constituição, airida agora não estão organizados o Ministério
Público da União, nem o Miriistério Público nos Estados,
tampouco a Advocacia-Geral da União ie a Defe-ç.soria Pública. Esse conjunto de órgãos é que dará à lei brasileira o
seu verdadeiro peso através de uma aplicação, devidamente
fiscalizada, devidamente acompanhada, ora à defesa do cidadão~ or~ à defesa do Estado, mesmo em certas oportunidades,
à defesa da União, do Estado federado, do Muriicípio, mas
uma visão mais ampla, uma visão arquitetônica do Direito
Brasileiro, que só será possível após tudo isso estar devidamente aprontado.
EstamOs, portanto, vivendo um momento histórico no
Senado Federal, um momento em que estamos aprovando
a Lei Orgânica do Ministério Público Federal.
Esta Casa acaba de tomar uma posição mais do que
madura, uma posição correta, com relação àquela supressão
que se tentou fazer do texto, quando se pretendia qu~ o Tribunal de Contas da União continuasse co_m a _sua pr6pna Procuradoria.
Sei que O Relator concordou com o autor do rl:estaque,
mas foi um momento de fraqueza que as pessoas brilhantes
também têm. OS brilhantes também são fracos. Visto isso,
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o Senador Amir Lando fraquejou, maS bs Seus'Compànheiros
de Plenário lhe devolveram as forças· que faltaram nó momento

da ~egociação, e rejeitamos, eÍltão, o destaque, para manter
o Mmistériõ Público uno, só" um Ministério Público, o.m Ministério Público indivisível, porque esse é o termo da Constituição.
-_ _
--- ---- ---Na verdade, a Constituição nãO prete:nde Ministérió-Público dividido, exceto Ministério PúblicO dividido nos setores
do Estado- Ministério Público dosEsíâdos, Ministério Público do Distrito Federal, Ministério Público- dos Territórios,
Ministério Público- da União ,_,-mas nunca o -fraciõilando
no universo dessa divisão política do Estado brasileiro.
De fato, não tínhamos como fazer essa divisão, e esse
momento fo_i salutar, foi um momento importantíssimo, vivido
pelo Plenáno do Senado Federal, nesta tarde que ficará na
história do Direito brasileiro, exatamente, porque se apronta
um dos órgãos _básicos para a melhor aplicação do Direito
brasileiro; é- também vital, pois não permitimos à desobediência à Constituição, para que esse Orgão tivesse-suas funções fracionadas, ou ele mesmo fosse fracionado. Tendo em
vist~ ~a _parte das contas, tendo em vista nesta parte, admiti- -- _-- .--mos a ~xistência de. outro Ministério Público. -Assim, Sr._ Presidente, estamos nessa discussão do segun~
do turno, almejando que S. Exl, o Relator, agota, no exame
das emendas, aperfeiçoe ainda mais, se for o·caso~ esse Projeto
na sua versão no Senado Federal.
~

O Sr. Jarbas Passarinbo ~ Pela ordem, Sr. Presidente.
Q SR. PR.ESlPENTE (liam Saraiva) - Antes de conceder a palavra ao Senador Bello Parga, eu permitíria· que,
pela ordem, o nobre Senador Jarbas Passarinho se pronunciasse.
..
··
,
-,

O SR- JARBAS PASSARINHO (PDS - P À: Pé la ord"em.
Sem reyisão do ~rador) -Sr. Presidente, a ~nfusão agora
é geral, porque o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho
acaba de fazer uma declaração que me obriga a perguntar
a V. EX' qual foi o resultado da votação.

. ·<::! SIL PRESIDENTE (Ir~m Sar~Íva) - A P;esidê~cia
mclustve esclarece a V. Ex~ que se trata de matéria vencida.
Ele te.~_?. ~ire;i~o. att!"~e: fa~ar. a ~espeito, mas a _sua intefPretaçã<;> !lao procede co~ o·que acãbamos de apreciar.
O SR- JARRAS PASSARINHO- s, EX' não ·ralou contra
o vencido. Ele pensa que venceu. Seria bom esclarecer a
questão, para que ·o ilustre Colega não fique iludido. S. Ex•
hoje~ vai dormir iludido.
,
. - -'_
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente,
peço a palavra para um esclarecimentó a-c> Seriador J arbas
Passarinho e ao Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) --Tem V. EX' a
palavra.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB~CÉ. Para
um esclarecimento. Seni i'evisão do orador)- Sr. Presidente
não há ilusão alguma. Pode haver uma interpretação equivo~
ca~_a. ~~ Regimento Interno. O de-staque para ser aprovado
te~a que obter 41 votos. Trata·"Se de lei cOmPlementar. Ele
tena que ter 41 VOtOS-. }SS?~~á~f~C?!l:ei.L 9e~t_aque {o} rejeitadO. Obteve 27 votos, porta?to, não alcançou 41. O destaque
para ser aprovado~ para se tirar do texto a sua parte origí!lãl
só com~41 vot_?s-, porque se trata de lei complementar. Nenhuma deliberaçao haverá com relação à lei complementar com
menos de 41 votos; isso não é possível.

-ç.:

---
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presii:lência
s6 tem a esclarecer que foi mantido o texto.
Tem a palavra o ~enador Bello Parga.
O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para discutir. Sem
revisão do_ orador) ~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, essas
emendas, esses destaques subscritos por mim visam o aperfêiçoamento do substitutivo. Tanto é yerdade que foram aprovadas pelo Sr. Relator.
A primeira delas evita que o Ministério PUblico Federal
exerça tutela de temas atinentes à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, atribuição do Ministério Público estadual,
competência da Justiça estadual.
Quanto ao art. 69 visa-se süprimir os tennos "à f3nn1ia,
à criança, ao adolescente, ao idoso;', pelas- mesmas fãzões
~são temas de atribuição típica do Ministério Público estadual.
Essas são supressões_ parciais,-Sr. Presidente.
No tocante ao art. 37, foi aprovada pelO- Sr. Relator
a supressão do ihciso III, que objetiva suprimir dispositivo
do substitutivo que Permite que ó MiDístério Público.Féderal
atue perante a Ju~tiça estadual. A atuação perante juiz e
tripunais _estadu~i~ ~.atribuição específica do Ministério Públiw
CO ·estadual. Ade_mais, atenta contra o princípio federativo,
configurando ingerência inaceitável. · · ·
E a última, a derradeira supressãO, Sr. Presideitte_, diz
respeito ao § 19. Não obstante ponderações que me foram
feitas pelo ilustre Líder Chagas Rodrigues, estamos pedindo
a supressão ~o -~i~ist~rio Público como parte legítima para·
impor recurso extraordinário. Isso é uma atribuição- conferida
pelo substitutivo qUe inVade área eipêcífica do ·Mínistéiio Público dos Estados,_pois a este cabe a -interposição de rCcuisoS
extraordinários· em ~e tratand9 de. d~cisão proferida pela Justiça dçs Estados.c .
.
O levantamento de ínconstituciorialidade pelo Miriistério
Público Federal teria de ser feito na Justiça Federal, sr·. Presidente. Isso atenta contra o princípio federativo e configura
. novamente inaceitável ingerência. . São essas as ponderações que me cabe f"ãzer neste momento, Sr. Presidente, e para as quais peço o beneplácito dos
meus ilustres pares.O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Em discuSsão.
(Pausa.)
_ Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discus·
sao.
. Nos termos d_o_ art. 140, alínea a, do_ Regimento Interno,
destgno o nobre Sr. Senador Amir L ando para proferir o
parecer sobre as emendas de plenário-.
_. O SR. AMI~ LANDO (PMDB- RO. Para proferir parecer .) - Sr. PreSidente, Srs. Senadores.
Emenda n 9 .$": acrescente-se ao .art~ 18, inciso I, alínea
a, a expressão "no mesmo plano":
"São prerrogativas dos membros do Ministério Público
da União:
·
- I - InstituciOnais:
. a) Sentar-se fi9 mesmo plano, imediatamente à direita
dos juízes singulares ou presidente dos ói:"gãos judiciários pe~
rante os quais oficie."
· ·
Sr. Presidente, pelas própfias justÍficaÍivas, opinO favOravelmente à Emenda n9 5. _ _
Emenda n9 6, de autoria do Sena~o.r ~ello Parga: .
_ "Acrescente-se-ao art. 83 um inciso-oom a seguinte redaçao:
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Propor as açóes necessárias à defesa.. dos direitos e interesses dos membros incapazes e índios _,d~correntes d~s relações de_ trabalho."
,,
,- .. _,,
.
A justificativa, Sr~ Presidente, pr.endc~, fundamentalmente, aos seguintes argumentos:
,,
"A situação do menor em nosSo País vem suscitando
preocupações e requerendo tratamento espeCial. Não se pode
olvidar, a par da questão do menor abandonado, a questão
do menor no mercado de trabalho, form;tl gu informal~ rp.uitas
vezes conduzido pelos próprios pais antes mesmo de completar
a idade de 14 anos. No _mesm9 sentido é.a. s~tuação em defesa
do indígena."
,
,·,_.:
Conseqüentemente,.sou, por esSes ~undamentoS,- favorável à Emenda -n"' 6.
, .
., . t •
.
Emenda n~' 7, de autoria do Senador Bello Parga:
_
.. Acrescente-se ao art. 83 um inciso com· a seguinte reda~
ção, renumerando-sc os demais, por via de conseqüência:
Propor as ações c;!.bíveis p'lfll declarílÇ6es de nulidade
de cláusula de contrato, acordo coletivo ou yenção cqleth·;a
que viole as liberdades individuais ou coletiv;;tS ou os direitos
individuais indisponíveis dos trabalhares."
. ,
1 •
Sr. Presidente,_.S;tl ..~epfldOres, é dap~qp_ria competência
do Ministério Público Federal zelar pelos ?!reitos individuais
indisponíveis e, entre eles, os direitos.dosJraQalhadores.
Cori.seqüenteníente, ·a emenda vem dar forma ao conteú~
do 9revisto no art. 127 da Carta Magna. Portanto, Sr. Presidente, sou igualmente favorável à Emenda n?. 7
Emenda n? 8, da autoria do Senador Belio Parga.
"Dê-se ao art. 84, caput a seguinte redação:
.
Incumbe ao Ministério Público do Trabalho, no âmbito
de suas atribuições, eXercer aS funções institUcionais pre-vistas
nos Capítulos I, II, III e IV do Título I e especialmente}'
Essa emenda, conforme a própria justificativa, destina~se
a compatibilizar o texto ·do artigo com a redação emprestada
ao art. 88, relativo ao MinistériO: Público F~deral, que é correspondente. Em conseqüência, Sr. Presidente, opino também
fav:oravelmente à Emenda o? '8.
,,
"

• <_I

,

•

'·

•

1 •

Da mesma foinlã, St .. Presid~nte, o Relator é. f~~qr~v~l
àS Einendas n~ 10- é 11; que dão nova redtlÇão aos arts~· .88
e 121, que dizem:
··. Art. 58
~ I '
"
- 1 . ,
.
· • , r · .
·
r
•
O Procurador-G~I)1l do Trabalho ser~ n9I)leado pelo Procurador-Geral da República dentre os int~gfa.ntes da institúição com mais de trintá _e ciilco anos e ci,nçç:(ános n~ c~~~!r~,
integrantes de lista triPlice escolhida media:nte voto_ plurinominal, facultatí vo e' Sécreto, pelo COlégio "'de Procuradores,
para o mandato de; .dois_ anos, permitiQa Uina recoiu;illçã:o,
observado o _mesmQ. processo._ Caso _nãQ ~~~~ núm~i9~ ~~~
ciente de candidatos· co'm mais de cinqo. ~;1.-g.os na c_a:ge_it:_a",
poderá concorrer à lis~a tríplice quem 'cQ~~r com 'mais ·de
dois anos na carr~ir3~ ;, ,
·: ~ .·;
·.
Art.121: . -- ---..
•
"O Procurador-Geral da Justiça Militar será nomeado
pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes da
Instituição, coin mais de trinta e cinco anqs e de cinco anos
na carreira, escolhidoS ein lista tríplice mediatite voto plurino~
minai, facultativo e seCreto, pelo Colégió~.-de Proqítadores,
para um mandato de dois anos, permitida uma recondução,
observado o mesmtY processo. caso não' haja número suficiente de candi~tbs ·com mais de cinCO 'ãttos na carreira,
poderá concorrer à li>ta tríplice quem contar mais de dois
an.os na carreira."
• ~·
~

~
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Fuod.amentalmen.t~ ~ssa disposição visa a abrir essa exce~
ção que, caso não haja candidatos com mais de cinco ~nos
na carreira, a exceção que poderá concorrer na lista tríplíce
.quem contar c_om mais dois anos. Praticamente redação com~
patibiliz.ada com a disposição anterior que tratava do P['pcurador-Geral do Trabalho. E, aqui, com relaçã<> ao Procurador-Geral da Justiça Militar.
Sr. Presidente, fmidalmentalmente trata-se de uma exce..
ção para a exigên~i~ dê Cif':'co anos na carreira, porque, oomõ
se sabe, a atividade foi instituída a partir da Constituição
de 1988. Conseqüentemente, poderá ocorter a hipótese- de
que alguns dos procuradores não contem 3inda com os 5 anos.
Já me manifestei favoravelmente quanto às emendas #
10 e 11, Sr. Presidente.
A Emenda· n~' 9, nobre Senador Bello Parga, também
acrescenta ao ~rt. 84 um incisO Coni ã seguinte redação, evidentemente sempre renumerado os demais incisos:
integrar os órgãos colegiados previstos no § 1~> do art.
6? que lhes sejam pertinentes.
· · , ·
É o art. 84; se V.- Ex~ tem o substitutivo, poderá verificar
que a· participação do Ministério Público da União, como
instituição observadora em órgãos da Administração Pública
direta ou.indireta, ou funcional da_União que t~nham atribuições correlatas às funções da instituição, encontra-se assegurada pelo § 19 do art. 6~' Essa emenda apenas reafirma uma
disposição geral de forma mais específica.
A Emenda n• 12, de autoria também do senador Bello
Parga diz:
_"~~C?ent«?·Se ao art. ~23,-§ 3~', uma alínea com a segui~..
te _r~~ação: upara efeito de aposentadoria será 'contado em
dObro o período não gozado'~.
-É evidente que se trata de férias porque isso Já é referl.do
expressamente. Isso já é uJria n9mia geral na legislação dos
servidores públicos e aqui aplicada de forma mais explícita
também aos Membros do Ministério· Púbtico Federal. Isto
seria até dispensável, mas para que a dúVida nãO surja futuramente, está aqui superadO.
·
Emenda n• 13, de autoria do Senador Pedro Teixeir•
- ~AéteSCente~se ao art. 232 .do substitutivo um pa-rágrafo,
que seria o- t~rceiro, ·com. a 5eguín'te te daçãO:

"Áq ~embro do Ministério PúbtiÇo dá União 'do ·sexo
feminino é facultada. a aposentadoria oom proventos proporcionais aos vinte e cinco anos de.serviço."
É o que já prevê a Constituição. _ ·
Também sou favorável.
_ A.Emenda _n• 14, de autoria do Senador Bello Parg•,
é aditiva ao art. 235 do substitutivo que trata do aposen'tado,
é a·seguin~e: .
.
Art. 235:
"O aposentado conservará as prerrogativas preViStas no
art. 18, inciso_ I, letra e e no inciso ll. letnL e, desta lei, bem
como carteira: de identidade especial, de acordo com o modelo
aprovado pelo Procurador-Geral da Repúbtica e por ele expedida, contendo expressamente tais prerrogativas e o registro
da situação de aposentado."
É- um privilégio que não constitui ofensa legal, mas uma
especial ao servidor que exerceu o alto cargo de
Procurador da Repúbtica. O parecer lhe é favorável.
Emenda n• 15, de autoria do Senador César Dias Acrescente-se ao art. 268- renumerando-se os demais, passa
a ser art. 269:
d~(erência

Janeiro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

"Aos Membros do MinistériO PúbfiC:ó- dós ex-territórios
federais de Roraima e Amapá é assegurãdo o direito de opção
no quadro suplementar do Ministério Púplico do Distrito federal, previsto no § 29 desse artigo, devendo? no- entanto, exercê-lo ~em 60 dias após a publicação desta lei, retratável uma
úriica vez? em prazo de- cinco anos.'~ .' .

Sr. ~resi~ente, Srs. Sena~o~es/-.sol.J. fop.tr~TJ.O à e~enda
porque dtsposJçâo semelhante já_ f01. deJ~nd~ n~ lei de cnação
do E.stado1 qu~ndo esta faculdade fpi óferecida·aos M~~bros
dp Mjn_i~t~rio PúPlico dos ex-territórios. COnseqüeoteinente,
a ,~*téria n.ão· pode e não deve ser tratada aqui por ser inoportuna..
·
·
Igualmente, a Emenda no:> 16, Sr. Presidente, tem uma
índole transitória e refere-se às disposições finaiS e transitórias.
trata':'se. de uma emenda aditiva, com a seguinte redação:
"Aos membros ativos e inativos e seus hel'deiros do Ministério Público dos ex-territórios federais de Roraima e Amapá,
que ocupam imóveis residenciais e funcionais de propriedade
da Vnião.., à época-_da publicação desta lei, fica assegurada,
PQ1.compra ou financiamento, a aquisição dos mesmos, deven~
do. os interessados_ manifestar .tal intenção em prazo de 60
dias, .após a publicação, ao Sr. Procurador-Geral da RepúbljÇll." .

· • ·Esta matéria é imprópria e inoportuna, pois versa sobre
a Lei Orgânica do Ministério Público Federal. Sou, portanto,
contrário à-Emenda n11 16.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta matéria foi ~~almenie
eSc:nlpida em ~ituações muito'diffceiS. Tràta de regular~ relações entre o·Mirtistéiio "Público e a,I:olícia Federal, sobreiud()
"!9 q!l~ .~~nge à. Pol,í~~ Fed~r:al. Judici~ri~. Neste ponto, apre~
~p.~r~~~e_IKtes de ççnt:rqvérstas. Procuramos ouviias partes
dt; · ~qr;ma ~xaustiy~ e, após demorada discussão, chegou--se
à u-pt- ~nteildimento,- que o Relator houve por bem acolher,
utita vez que ninguém mais do que as partes tinha absolUto
conhecimento dós pontos de C:ooflito.
. . . O Relator, por sua vez,_ procurou escoimal- aqueles pOntos
qy.cr-~ram mefamen4: pon~o.s de ~sta cqrporativos. Atendendo
ao que ordenar a Çons.tituíção,. aparou os excessos e, at:t:avés
desse entendimento firmado em termos de acordo, entendeu
de ácdlher· algumas n:todifica:ções qué realmente aprimoram
d súl:lstitútivo: Btiséá ainda uma conjunção de esforÇos, uma
atuação harmoniosa entre duas instituições importantes: o
Ministério Público, de um lado; e a Polícia Federal, de outra
parte.
· \ •~qr:· is~q ,,: s~ fiesi:d)eittc;, ~ ~~s: .s~itàdôre~; ·apresento a
Emérida li' 17, fruto desse acordo, que dá nova redação·ao
inciso 19 do art. 6•, em que houve uma redução de competéncia
iniciamente estabelecida no projeto e, posteriormente, no
·Substitutivo.
· ' · Dâ me·sma foriD.à, apresento a Enienda n 11 là, da"ndo nova
redação ao Inciso I dos arts. 7• e 150 que passam a ter a
segwoíe redação; ·
""Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatas."
- - · ·
· Com a Emenda n• 19, altera-se o inciso II do art. 7•,
qüe páSSa à ter úégúmiúeaàçãó: ~ · · · : · ~ · ~ · ·
''·'Requisitar- as, diligências investigatórias_ e a instauração
de ioq'!érito policial e de inquérito policial-militar; podendo
acoiopanbá-los e apresentar provas."
·
E ttão protluzir provas, sobretudo, como estava no texto
do substitutivo.

..
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Com a Emenda nq 20, propomos nova redação ao inciso
UI dos art' 7•, 38 e 150:
"Requisitar à autoridade competente a instauração de
procedimentos admiriistrativqs, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá~os e produzir provas."
Emenda n• 21:
Suprimo o inciso IV do art. 79~ que passa a ser o inciso
IX do art. 89 , com a seguinte redação:
"Requisitar o auxflio de força policial."
·
E:rileoda n" 22:
O caput do art. 8• passa a ter a seguinte redação:
"Para o exercício de suas atnõuições, o Ministério Público
da União poderá; itos procedimentos de sua competénda ... "
Emenda n" 23: altera o art. 99', que p3ssa a ter a seguinte
redação:
~
Art. 9•:
"O Ministério Público da União exercerá o controle exter-.
no da atiVidade policial por meio. de medidas judiciais e extrajudjciais, podendo ... "
.
I - "Ter livre iÍlgresso em estabeleCimentos policiais ou
prisionais."
II - "Ter ace-sso a quaisquer documentos relativos à ati-.
vidade-fim po~cial."
~ UI .,-"Representar a autoridade competente pela adoção
de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder".
IV- "Requisitar da autoridade competente a instauração de inquérito policial sobre omissão ou fato ilícito ocorrido
no exercício da atividade policrar•.
~ V -Promover a ação penal, por abuso de poder.
Emenda n• 24: o inciso I do art. 117 passa a ter a seguinte
redação;
"Requisitar diligências investigatórias e a instauração de
inquérito policial-militar, podendo acompanhá~los e apresentar provas".
Emenda n• 25: oinciso II do art. 150 passa a ter a seguinte
~
redação:
, , .'~Requisit~ "d_iligências investigatórias e a instauração de
inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar prir
vas".
Emenda n• 26: fica suprimido o art. 2% do Substitutivo.
Sr. Presidente, essas emendas foram oferecidas- parte
delas, na sua ahs9luta maioria -em. iai:ão do entendimento,
do acordo firmado entre o Ministério Público Federal e a
PÕlícia Federal; e as dem~s visam corrigir em última instância,
nesie apagar das luzes, diante do Senado, após demorada
reflexão que fizemos sobre a matéria,e são emendas fundami:mt'a~ente téCnicas. Não trazem nada de novo, a não- ser
· pli!sritar o texto· éonstitucional nessà ·Lei Orgânica do· Ministério Público Fe~deral.
·
· · Em consecjü!ocia, Sr. Presidente, sou favorável a todas
as emendas, exceto as-de n9' 1 a 4 e 15 e 16. Esta é a minha
~~ifestação ~ _~e~te_ é o meu 'parecer, salvo melhor juízo.
(Pausa.)
~
·

o SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

A Presidência,

para ordenar a votação das emendas, suspenderá a sessão .
por S minutos.
Senador Odacir SOares, a Presidência concederá a palavra a V. EX', se.assim o desejar, ante~ cJ.e suspender a sessão.
· O Sr. Odaclr Soares- Sr. Presidente, desejo falar, mas
não &ei se seria pértinente fazê ..lo neste momento, uma vez
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que quero fazer algumas indagações a V. Ex~ e algumas colocações relativas ao item 2 da p~uta de hoje ... _
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Acho que no
momento oportuno V. Ex• fará a-Sti.a-Cólocação, porque a
Presidência quer exatamente ordenar as·emendas, porcji.le são
várias e é preciso que as ordenemos, uma vez que só a:gõra
o Relator as apresentou.
O Sr. Odacir Smam- V.- Exa. tem razão. Quero real~
mente fazer algumas indagações e colocações Sobl-e a votação
do projeto de Modernização dos Portos.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)""" Perfeitó.~~
O Sr. Qdacir SoaJ;es - Alguma coisa está sucedendo,
mas não estou entendendo. Fomos convocados hoje para votarmos o item 2, que é o projeto de Lei de Modernização
dos Portos. Gostaria apenas de obter da Mesa da Presidênci~
alguns esclarecimentos e manifestar-me a· respeito desta matéria. Agradeço a V. Ex•.
"
,
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -"- A Presidência
concederá a palavra a V. Ex•, no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ----' Está suspensa
a sessão.
.. _ =,·
(SusJ?ensa às 16h20min, a sessão éteaberta à§_! t;~Omfn.) _
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Está reaberta
asessão.
--- -A Presidência convoca todos os Srs. Senadores, que
se encontram em seus Gabinetes, a comparecerem- ao plenário, porque a matéria em apreciação depende de quorum qualificado.~
~· ~~
_~
.•
A votação depende de 41 Srs. Senadores. Visualmente
a Presidência se depara com 31 Srs. Senadores._ Ainda necessitamos de mais 10.
Os Srs. Senadores deverão votar em suas banca.çlas, pois
a votação será feita pelo processo nominal eletrônico.
A Presidência esclarece que, na votaçãO anterior, 47 Srs.
Senadores votaram, havendo portanto, na C3sa, número suficiente.
--o

-•-

-----'--

--

-

O Sr. Amir Lando- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) --Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO -:- (PMDB - RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)_- &r., Pre~ident~,. o me::\! parecer,
em sfutese, rejeita as emendas n~'s 1, 2, 3,_1! 15 e: 16. __ _
Devo fazer esse pequenO esclarecimento, porque a discussão do parecer j~ havia sido iniciada em _s~SÇ,e~ _anteriores,
onde eu havia apreciado algumas emendas, dando parecer
contrário às emeil.das n<:>s 1, 2, 3 e 4, de autoria do Senador
Bello Parga. Em conseqüência, as emendas de n~ 5 ~ 14 têm
o meu parecer favorável e apresento ainda as de n'i"l 17 a
26. Rejeito apenas -as emendas de n'~" 1, 2, 3, 4, 15 e 16.
Quanto às demais,_ meu parecer é favorável.
Portanto, Sr~ Presidente, quem.-vofar "sim" votará com
o Rehltor, rejeitando aquelas emendas sobre as quais me manifestei contrariamente e aprovando as emendas sobre as quais
me manifestei fã:VoraVelmente.Sr. Presidente, era isso que eu gOstaria" que V. EX' esclarecesse à Casa. Ao mesmo tempo, sugiro =qué a votação seja
feita em bloco, pelo parecer, com des.taques, so houver algum.
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O SR .. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- V.Ex~ será atendido.
A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que se trata
de matéria relativa a lei complementar, iSto é, depende de
quorum qualificado. No plenário, até agora só há 30 Srs.
Senadores.
O parecer do Sr. Relator concluiu favoravelmente às
emendas de nº" 5 a 14 e de n"" 17 a 26, e contrariamente
às emendas de n~ 1 a 4 ,_ 15 e 16~
.·
Completada a instrução da matéria pelo Sr. Relator, pasw
sa-se·ã Votação do substitutivo, em turno suplementar, ressalvadas as emendas.
O Sr. Jarbas Passarinho -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pela ordem.
Sem revisão dOo orador.) --Sr. Presidente, a votação nsim"
acompanha o Relator?
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Exataménte,
"sim" acompanha a manifestação do Relator.
O Sr. Cid Sabóia de Clll'Valho - Sr. Presidente, P.,ço
a-pãlavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -,-Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDI3 -·CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, acho
que paira no Plenário uma dúvida, ainda, sobre a priineira
parte da votação, a parte do destaque que foi votado.
Como_sa~mos, o destaque obteve 27 votos a favor, con·
tra 20. Não houve, portanto, a marca dos 41 votos. Eu queria
indagar da Mesa se houve destaque para votação em separado
naquela matéria ou se, ·comO estávamos infoliD.adOs, fóiOestaque para rejeição. Eu queria essa informação de V. EX', porque não estou me sentindo tranqüilo para a continuidade.desse
trabalho.~ Acho que essa Illatéria é da mai()r responsabilidade
e, repito, não estou me sentindo tranqüilo, a partir daquela
advertência do Senador Jarbas PaSsarinho que deixoU. rio ar
a existência- de uma dúvida.
_,_
No meu modo de entender está mantido o te)[!O do Relator' porque o destaque não obteve votos suficientes para exw
cluir nenhuma parte do que foi aprovado, mesmo porque
não poderíamos aprová-lo por um quorum superior a 41 votos
favoráveis, quando para o retirarmos bastaria o quorum. de
27.

Isso pareceria absolutamente estranho.
Também não, sei se houve destaque para a votação em
separado. Não me consta que tenha havido. Aprovamos a
feitura doS destaques para rejeição, nenhum destaque pam
votação em separado. .
Só se rejeita aquilo que está; se não está, não teni o
que rejeitar. Se a matéria a qUe se qUeria rejeitar estava,
então a rejeição tinha de alcançar 41 votos. Se ela não estava,
era preciso que houvesse uma~,_prov:idêncj.~ regimental pela
qual aquela parte não houvesse sido- aprovada.
Digo, porque isso é muito sério e dará lugar a açóes
judiciais, à argüição de irregularidades no processo legislativo.
Estou querendo, então, o devido esclarecimento da Mesa,
· para podermos continuar com tranqüilidade o exame dessa
~
matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presidência
esclarece que não há como discutir com V. EX'. Apenas pediu
que a Mesa providenciasse as notas taquigráficas, para que
V. EX' tenha amplo conhecimento do que foi decidido, porque
o Plenário está sufícieritemente esclarecido, já que a Mesa

várias vezes colocou a forma como deveria ser votada a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os Srs. Senadores
já podem votar em suas bancadas. A matéria já foi devidamente anunciada. Quem votar "sim" vota com o Relator,
quem votar "não", logicamente, contra o parecer emitido
com relação às emendas.
.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Como vota o
Líder do PSDB?
O SR. CHAGAS RODIUGUES (PSDB -PI)- "Sim",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Como vota o
UderdoPFL? .
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- "Sim", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Como vota o
UderdoPTB?
. O SR. ·JONAS PINHEIRO (PTB- AP)- "Sim", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Como vota o
Líder do PDT?
·
·
·
, . O SR. MAGNO BACELAR (PDT

__:MA)- "Sim",

Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Uder do PMDB?

Como vota o

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB - RN)uSim".• Sr. Presidente.
· O SR. PRESIDENTE (Iram .Saraiva) - Como vota o
UderdoPDC?
O SR. Ei>ITACIO CAFÉTEIRA (PDC -MA) _·,;Siin",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Como vota o
~íder do PDS?
O SR. JOÃO FRANÇA (PDS- RR)- "Sim", Sr. Presidente. .
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Como vota o
Líder do PSB?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB-RS) -"Sim", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Como vota o
UderdoPRN?
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE)- "Sim", Sr.
Presidente.
. O Sr. José Paulo Biso!- Sr. Presidente, peço a palavra

.

para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Concedo a pala-

vra a V. Ex•

.

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS. Para uma
que~o de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,

\
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quanto à questão levantada pelo nobre Senador Cid Sab6ia
de Carvalho, nós estamos diante de uma matéria realmente

·-muito significativa, e eu não voltarei mais a este plenário
para votar se a Mesa mantiver essa decisão, porque ela é
a negação do que está previsto no Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ~ Senador José
Paulo Bisol, pennitaMme, mas a Mesa não poderá agora aceitar
a colocação de V. Ex• Nós já esclarecemos ao Senador Cid
Sabóia .de Carvalho. Do contrário, se a Mesa estiver errada,
há os caminhos e os recursos. V. Ex• há de entender a dificuldade em que nos encontramos, se não, vamos ferir o Regimento, debatendo com V. E~
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -V, Ex• há de compreender
também que eu não sei mais como votar.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Mas a Presidência
esclarece, com relação à matéria que será votada agora, que
o parecer conclui favoravelmente às Emendas de n~" 5 a 14
e de n~ 17 a 26 e contrário às Emendas de n• I a 4 e 15
e 16. V. EX' está esclarecido. E isso que- eStamos vo~ando
agora.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Não estou esclarecido,
porque se o resultado for 20 a 26...
·
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Nobre Senador,
V. Ex• está indo sobre uma matéria que já foi de:cidida. A
Mesa não vai discutir com V. Ex•

. O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Como já foi decidida?
, O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - "Sim". Claro
que já foi decidida.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- A matéria foi decidida
pelo plenário: 27 votos, quando o quonun necessário é de
41 votos.
.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Nobre Senador,
o plenário é que decidiu, e não o-Presidente.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Sr. Presidente, são necessários, para adotar a posição da Mesa, 41 votos. Es~amos
estabelecendo uma confusão aqui, e é uma confusão que a
Mesa está adotando. Não posso admitir isso.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Nobre Senador,
a Mesa, inclusive, já tomou a providência de buscar as notas

taquigráficas e f~rá chegar às mãos de V. EX' uma cópia.
O SR. JOSE PAULO BISOL- Sr. Presidente, mas preciso saber, para continuar votando, se ocorrer 20 a 27 no
placar, qual é a posição da Mesa? Do contrário, não sei o
que significa o meu voto. Está é a questão que, além de
muito importante, é ética também.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A Presidência
esclarece que, na matéria anterior, embora não deva diScutir
com V. E~, foram 27 votos "Sim", abstenção nenhuma;
"Não", 20; tota147. Este o resultado~

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Sr. Presidente, o destaque
não atingiu, não alcançou 41 votos necessários para ser mana
tido. Mas, pelo amor de Deus, Sr. Presidente, então não
vale mais a pena vir a este plenário.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Nobre Senador,
o destaque foi rejeitado. V. EX' está concluindo de acordo
com a conclusão da Mesa. Por isso mandei buscar as notas

taquigráficas para entregá-las a V. Ex•
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Sr. Presidente, o texto
continua o mesmo naqueles dispositivos.
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Nobre Senador,
quanto à interpretação que V. Ext vai dar, a Mesa não pode
entrar no mérito.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Mas não é interpretação,
Sr. Presidente. É precis-o oU mio quorum? Há quorum nesta
matéria ou- n3õ?
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Há quorum, no·
bre Senador: 47 votos apareceram no painel.
Votaram Sim 27 Srs. Senadores; e Naó-~0. Há quorum.
A matéria foi rejeitada.
O SR. JOSE PAULO BISOL--,- No aspecto deliberativo,
se não alcança 41 votos, não passa o destaque. Mas, o texto,
neste caso, permanece o mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presidência
pede aos Srs. Senadores que votem.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL-- Esta ê a questão. Todos
os que votaram essa matéria, iõdago a todos. Como é que
votou, por exeetplo, o Senador Marco Maciel?
O SR. MARCO MACIEL- Votei "sim".
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -V. Ex• votou "sim";
e como é que ·eu votei? Votei "não". Eu, que tinha interesse
nessa resposta, verifico que o destaque -ão Senador Marco
Maciel não alcançou 41 votos,- quer--dizer que não passou
o d_estaque. Foi rejeitado e, conseqüentemente, o texto continua o mesmo, e a Mesa está mudando o texto.
· O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Não, a Mesa
não está mudando o texto. Apenas diz que, se tivéssemos
os41 votos favoráveis, aí, sim, o argumentO de V. Ex~ prevaleceria; mas a Mesa não vai discutir com V. Ex~
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Ao contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)..:::. Solicito que todos
os Senhores Senadores votem.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Creio que não vale à
pena votar.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - É a opinião de
V. Ex•
·
OSR. NEY MARANHÃO -Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE 'Iram Saraiva) - CoD.cedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Como Líder.
Para declaração de voto.)- "Sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O PRN vota
"sim".
A Presidência vai proceder à votação.
Os Sts. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação)

VOTARAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Alfonso Camargo
Albano Franco
Alvaro Pacheco
Amir Lando
Bello Parga
Carlos Patrocínio
Chagas Rodrigues

Cid Carvalho
Dirceu Carneiro
Eduardo Suplicy
Elcio Alvares
Francisco Rollemberg
Garibaldi Alves
Gerson Camata
Gilberto Miranda
Henrique Almeida
Hydekel Freitas
J arbas Passarinho
João Calmon
João França
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Richa
Júlio Campos
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· J utaby Magalhães
Levy Dias
Louremberg Rocha
Luddio Portella
Magno Bacelar
Marco Maciel
Nabor Junior
_Nelson Carneiro
Nelson Wedekin
Ney Maranhão
Ney Suassuna
Odacir -soares
Pedro Simon
Ronaldo Aragão
Saldanha Derzi
Valmir Carnpelo.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Votaram SIM
41 Srs. Senadores. Não houve abstenção. Nenhum NÃO.
Total de votos: 41.
O substitutivo foi aprovado.
Votação em globo das Emendas de parecer favorável
de 5 a 14 e 17 a 26.
O quorum está caindo e a Presidência vai colocar novamente em votação as emendas já anunciadas.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
A última votação alcançou o total de 41 votos.
O Sr. Amir Laudo- Peço a palavra j>ela ordem.
O SR. PRESIDENTÉ (Amir Lando) -tem a palavra
V. Ex•
O SR. AMIR LAND() (PMDB- RO. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o parecer foí votado·
e, conseqüentemente, aprovado; e as emendãs com parecer
favorável foram aprovadas, e as de parecer contrário, foram
rejeitadas.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presidência
esclarece a V. Ex~ que foi votado o substitutivo. Agora, vamos
votar as emc~:ndas de parecer favorável.
O SR. AMIR L ANDO - Sr. Presidente, conclamo ao
PlenáriO que vote "sim" para manter as emendas que foram
manifestadas favoravelmente e "sim" também vai iejeitar as
Emendas de 1 a 4 e 15 e 16.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presidência
solicita aos Srs. Senadores que não saiam de suas bancadas
porque, do contrário, não teremos como apreciar a matéria.
A última votação está no seu limite: 41.
O Sr. EICiO Alvares - Estamos com a pfesenÇa de 39
Senadores em plenário, pois dois já saíram.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Os Srs. Senadores
já'podem votar.
Sr. Marco Maciel- Sr. PíéSiâente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Tem V. Ex• a
palavra.
O SR. MARCO MAClEL (PFL_: PE: Peta.ordem.)
-Sr. Presidente, solicito a V. Ex' que faça soar a_s campainhas, a fim de que ôs ·Parlamentares- que
enoontrani nas
imediações dirijam~s_e ao plenário.

se
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!'> SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Havta 41 Senadores no plenário, mas alguns se ã.usentaPresidência está aguardando o retomo de S. Ex~
p01s esta matéria necessita de quorum quâlificado. (Pausa.) •
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
r~. A

VOTARAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo
Albano Franco
Alvaro Pacheco
Amir Lando
Bello Parga
Carlos Patrocínio
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Dirceu Carneiro
E:luardo Suplicy
Elcio Alvares

F. Rollemberg
Garibaldi Alves
Gerson Carnala
Gilberto Miranda
Henrique Almeida
Hydekel Freitas
Jarbas Passarinho
João Calmon
João França
Jonas Pinheiro

REQUERIMENTO N• 18, DE 1993

Essa providência

Já fo1 tomada, nobre Senador.
A P~esidência já informou que esta serâ a última votação.

Josaphat Marinho
José Richa
Júlio Campos
Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
Levy Dias
Louremberg Rocha
Lucídio Portella
. Magno Bacelar
Marco Maciel
Nabor Junior
Nelson Carneiro

Nelson We)lekin
Ney Marar,hão
Ney Suassuna
Odacir Soares,
Pedro Simon Ronaldo Aragão
Saldanha Derzi
Valmir Campelo
Wilson Martins.
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termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, da emenda

n• 3, de Plenário, ao PLC n• 11, de 1991-Complementar.
Sala das Sessões, 14 de janeirO de 1993.- Senador Bello

Parga.
REQUERIMENTO N•'19, DE 1993
~os termos do art. 312, alínea

b, do Regimento Interno,
requeuo destaque para votação em separado da emenda o9

4, de Plenário, ao PLC n• 11, de 1991-Compl~mentar.
Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1993.- Senador Bello ·
Parga.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Em votação. a Requerimento n• 16, de 1993.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Requerimento n• 17, de 1993.
·

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Votaram SIM

Total de votos: 42.
As emendas foram aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Senadores a gentileza de permanecerem no plenário porque
há mais votações.
Passa-se à apreciação das emendas de parecer contrário.
Sobre a mesa, requerimentos de destaque, que serão lidos

pelo Sr. 1• Secretário.
São lidos os seguintes

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

requeiro destaque, para votação em separado, da emenda

n• 1 de Plenário, ao PLC n• 11, de 1991-Complementar.
Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1993.- Senador Bello
Parga.
REQUERIMENTO N• 17, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regiinento Interno,
·requeiro destaque, para votação em separado, da emenda
n"' 2, de Plenário, ao PLC n9 1l, de 1991-Complementar.
Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1993.- Senador Bello
Parga.

Em votação a

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.

·

·
Em votação

a Emenda n9 1, de Plenário, destacada, de parecer contrário.
Votando "sim';, a emenda está aprovada; votando "não",
rejeitada.
- - Em votação.
·
Õ sr. Ãmir Lando- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Tem a palavra

V. EX'

REQUERIMENTO N• 16 DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Reghnento Interno,

Em votação o

sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Peço aos Srs.

Em votação o

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Requerimento n• 18, de 1993.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Requerimento n• 19 de 1993.
42 Srs. Senadores... Não houve abstenção.

A Presidência

esclarece que a votação dos requerimentos de destaque será
feita simbolicamente porque não envolvem o mérito.

· ··

·

O SR AMIR LANDO (PMDB - RO. Pela ordem.) Sr. Presidente, com a finalidade de que o voto seja coerente
com o parecer, ou seja, deve~se votar "não" para se rejeitar
as· emendas, conclamo a este Plenário, mais uma vez, para
que se mantenha um acordo firmado, no sentido de se aprovar
o que havia sido assentado, que o voto seja "não".

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Os Srs. Senadores
já podem votar. (Pausa.)
O Sr. Marco Maciel pela ordem.

Sr. Presidente? peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - C6ncedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Marco Maciel.

25=0c.....cS:::e::;x::;ta:.-:.:fc::;ir:.:a:..·:.:15:..__ _ _ __::Dc:lA:.:'::R::I.::_O-nO CONGRESSO ~A::_C:ci:cO:cNc_Ac.....cL__:(oc_S_eç,_ã_o_I_I)'--------'--~-Ja~n~e-ir~o-d_e~l-99~3'"'O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, antes de fazer o encami-

nhamento de votação, que será muito breve, gostaria de
dizer a V .E~ e ao Plenário que os destaques são das emendas
de autoria do nobre Senador Bello Parga. EStamos votando
essa matéria de acordo c_om o Relator e C()m .~s diferentes

lideranças políticas.
Sr. Presidente, como se trata de emenda de um colega
de bancada SenadorBello Parga, eu-deixaria, naturalmente,

a questão e;., aberto, para que se pudesse examinar as ponde.
.
·
Essa é a nossa colocação, entendendo, todav1a, que o
Relator deve ter tido as_ suas razões para proferir o parecer
contrário.
OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Oo Srs. Senadores
já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.

rações que S. Ex: faz.

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Álvaro Pacheco
Almir Lando

Bello Parga
H ydekel Freitas
Jonas Pinheiro
J utahy Magalhães
Magno Bacelar
VOTAM "NÃO" OS SRS- SENADORES:
Affonso Camargo

Albano Franco
Aluizio Bezerra
Carlos Patrocínio
Chagas Rodrigues

Cid Carvalho
Eduardo Suplicy
Elcio Alvares

F. Rollemberg
Garibaldi Alves
Gerson Camata
Gilberto Miranda

Jos{Richa
Júiio Campos
Lavoisier Maia
Levy Dias
Louremberg Rocha
Lucídio Portella
· Nabor Junior
Nelson CarneirO
Nelson Wedekin

João Calmon

Ney Maranhão
Ney SU.assunaOdacir Soares
Pedro Simon
Ronaldo Aragão
Saldanha Derzi

João França
Josaphat Marinho

Wilson Martins

Henrique Almeida

Humberto Lucena
Jarbas Passarinho

Valmir Campelo

O SR. PRESIDENTE (Iram Saráiva) -Votaram SIM,
7 Srs. Senadores; e NÃO, 35.
·
·
Não houve abstenções.

Total de votos: 42.
A emenda foi reieitada.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presidência .
insiste em que a votação- da matéria continua 5erido no painel
eletrónico.

Votação da Emendá n~ 2 de Plenário, de parece1 con- ·
trário.
'
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação)

VOTAM "SIM'• OS SRS. SENADORES:
Álvaro Pacheco

Bello Parga
Magno Bacelar
Marco Maciel
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Affonso Casnargo ·
Jonas Pinheiro
Albano Franco
Josaphat Marinho
José Richa
Aluizio Bezerra
Júliq_Campos
Amir Lando
Jutahy Magalhães
Carlos Patrocínio
Lavoisier Maia
Chagas Rodrigues
LevyDias
Cid Carvalho
Louremberg Rocha
Eduardo Suplicy
Lucídio Portella
Elcio Alvares
Nabor Junior
F. Róllemberg
Nelson Carneiro
Garibaldi Alves
Nelson Wedekin
Gerson Camata
Ney Maranhã,o
Gilberto Miranda
Odacir Soares
Henrique Almeida
Pedro Simon
Hydekel Freitas
Ronaldo Aragão
Jarbas Passarinho
Saldanha Derzi
João Calmon
Valmir Campelo
·JÓáo França .
Wilson Martins
O Slt. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- you_proclamar
o resultado. Votaram SIM, 4 Srs. Senaaort!s; e NAO, 37.
Total de votos: 41.
A emenda foi rejeitada.
. . -· ..
A Presidência c~ama a atenção que continua diminUindO··
o número de votantes no plenário e ainda temos muitas Vota·
ções.
·
Votação da Emenda n9 3, de Plenário, com parecer· cóntrário_
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
A Presidência informa que há um erro, mas iremOS solucioná-lo.
..
.
Os Srs. Senadores já podem votar novamente a Emenda
n9 3. O parecer é contrário.
O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, o sistema
não está ligado.
O Sr. Júlio ·campos- Sr. Presidente, não podemos votar
em bloco as emendas?

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) é norma constitucional.
·
O Sr. JúUo Campos -

Esta não, pois

Então, gostaria de apelar aos

companheiros Senadores para que se retirem do plenário,
pois é visível a baixa no quorum.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presidência
agradece a advertência de. V ..E~
Solicito aos Srs. Senadores que votem nos seus lugares
e na hora, pois estamos tendo problemas com o painel.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede,se à votação.)
VOTAM •'SIM" OS SRS. SENADORES:
Álvaro Pacheco
Bello Parga
Magno Bacelar
Nabor Júnior
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VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
· · Josaphat Marinho
Affonso Camargo
José Richa
Albano Franco
Júlio Campos
Aluizio Bezerra
Jutahy Magalhães
Amir Lando
Juvêncio Dias
Carlos Patrocfu.io Lavoisier Maia
Chagas Rodrigues
Levy Dias
Cid Carvalho
Louremberg Rocha
Eduardo Suplicy
Lucídio Portella
Elcio Alvares
Nabor Júnior
F. Rollemberg
Nelson Carneiro
Garibaldi Alves
Nelson Wedekin
Gerson CaxD.ata
Ney Maranhão
Gilberto Miranda
Ney Suassuna
Henrique'Almeida
Odacir Soares
Humberto Lucena
Pedro Sinori
Hydekel Freitas
Ronaldo Aragão
Jarbas Passarinho
Saldanha Drzi
João Calmon
Valmir Campelo
João França
Wilson Martins
Jonas Pinheiro
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Votararu SIM,

4 Srs. Senadores; e NÃO, 40:
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O SR. PRESIDE~ (Iram Saraiva) 5 Srs. Senadores; e NAG 38. ·
·
Total de votos: 43.
A emenda foi rejeitada.

Votaram SIM

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Votação em globo
das Emendas n 9 15 e 16, de parecer contrário.O Sr. CarlOs Patrocúúo - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Iraru Saraiva) - Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CA~OS .PATROCÍNIO - (PFL --TO. Pela
ordem.) -Sr. Presidente, gostaria que V. Ex' esclarecesse
qual seria o voto correto- "sim" ou "não"- para se votar
com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O Relator encaminhou o voto "não". Então, o "sim •• aprova.

·

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
O Sr. Amir Lando - Sr. Presidente; peço a palavra,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Tem a palavra
V. Ex•.
O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Pela ordem.)-

Total de votos: 44.

Sr. Presidente, coQ.clamo a todos que votem "não" para rejei-

A Emenda foi rejeitada.

tar as

O SR. PRESIDENTE (Iraru Saraiva) -

Em votação a

Emenda n'? 4 de Plenário, com parecer contrário.
A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que a votação

deverá ser pelo processo eletrônico.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Alvaro Pacheco
Bello Parga
Magno Bacelar
Marco Maciel
. Ney Maranhão

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Jonas Pinheiro
Affonso Camargo
Josaphat Marinho
Albano Franco
José Richa
Aluizio Bezerra
Julio Campos
AmírLando
Jutaby Magalhães
Carlos Patrocínio
Juvencio Dias
Chagas Rodrigues
Lavoisier Maia .
Cid Carvalho
Louremberg R.ocha
Eduardo Suplicy
Lucidio Portella
Elcio Alvares
Nabor Junior
F. Rollemberg
Nelson Carneiro
Garibaldi Alves
Nelson Wedekin
Gerson Camata
Ney Suassuna
Gilberto Miranda
Odacir Soares
Henrique Almeida
Pedro Simon
Humberto Lucena
Ronaldo Aragão
Hydekel Freitas
Saldanha Derzi
Jarbas Passarinho
Valmir Carupelo
João Calmon
Wilson Martins
João Franca

emenda~.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Oaro. A votação
será em globo.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Proce~e-se à votação)
.
VOTAM "NAO" OS SRS. SENADORES:
Jonas Pinheiro
Affonso Camargo
Josapliat Marinho
Albano Franco
José Richa
Aluizio Bezerra
Júlio Campos
Alvaro Pacheco
Jutahy Magalhães
AmirLando
Juvencio DiaS Aureo Mello
LaVoisier Maia
Bello Parga
Louremberg Rocha
Carlos Patrocínio
Lucidio Portella
Chagas Rodrigues
Marco Maciel
Cid Carvalho
Nabor Júnior
Eduardo Suplicy
Nelson Carneiro
Elcio Alvares
Nelson Wedekin
F. Rollemberg
Ney Maranhão
Garibaldi Alves
Ney Suassuna
Gerson Caruata
Odacir Soares
Henrique Almeida
Pedro Simon
Humberto Lucena
Ronaldo Aragão
Hydekel Freitas
Saldanha Derzi
, Jarbas Passarinho
Valmir Campelo
João Calmon
Wilson Martins
João Franca
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Votaram NÃO
42 Srs. Senadores.
Total: 42.
As emendas foram rejeitadas.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo
ari:dação final da matéria, qúe seráüda pelo Sr. I• Seeretário.
É lida a seguinte
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A ComissãO Diretói-a apresenta a redação final do substi-

, PARECER N• 5, DE 1993
DA COMISSÃO DIRETORA

tutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 11 de
1991 - Complementar (n• 68, de 1989 - Compleme~tar
na Casa de origem), que dispõe sobre a organização, as atribui~

çóes e o Estatuto do Ministério Público da União.

Redaçiio liDai do subslltnllvo do Senado ao

· Sala de Reuniões da Comissão, 14 de janeiro- de 1993.
- Mauro Benevides, Presidente - Márcio Lacerda, Relator
- Beni Veras - Lavotsier Maia.

Projeto de Lei da Cllmara n• 11, de 1991 - Complementar (n• 68, de 198' - Complementar, na Casa de
origem).

Anexo ao Parecer n•

'J-

.-\.<

I"C(?).
·t

I

Redação final qo substitutivo do Senado ao PLC n• 11, de 1992.
Dispõe sobre a organização, as
atribuições e o estatuto do
Ministério Público dá União.
O Congresso Nacional decreta:

TiTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

'

'

'

CAPITULO I
DA DEFINIÇÃO, DOS PRINCIPIOS E DAS FUNÇÕES
INSTITUCIONAIS

Art. 1• o Ministério Público da União, organizado por esta lei,

é iMsiit~lÇãc.

pennanente, essencial à fÚnção jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurldica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos inte'resses
individuais indisponíveis.
Art. 2• Incumbem ao Ministério Públicà as medidas necessárias para
garantir o respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados pela Constituição Federal.
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· Art. 3° O Ministério Público da União exercerá o controle externo da
atividade policial tendo em vista:
a) o respeito aos fundamentos do Estado Democrático ae Direito, aos
.

.

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos· princípios infonnadores
das relaçOes internacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituição Federal
ena lei;
b) a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do
património público;
c) a prevenção e a correção de ilegalidade ou de abuso de poder;
d) a indisponibilidade da persecução penal;
e) a competência dos órgãos incumbidos da segurança pública.
Art. 4° São princípios institucionais do Ministério Público da União a
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
Art. 5° São funções institucionais do Ministério Público da União:

I - a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses
soCiaiS e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os
I

seguintes fundamentos e princípios:
,

a)

asoberania e a representatividade popular;

b) os direitos políticos:
c) os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil;
-

.'

-

~

d) a indissolubilidade da União;
e) a independência e a hannonia dos Poderes da União;
f) a autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

g) as vedações impostas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios;
h) a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas
_à _administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da
União;

.

11 - zelar peia observância dos. princípios constitucionais relativos:
a) ao sistema tributário, às limitações do poder de tributar, à_repartição do
poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte;
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b) às finanças públicas;
c) à atividade económica, à política urbana, agrícola, fundiária e de
reforma agrária e ao sistema financeiro nacional;
d) à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à ciência e à
tecnologia, à comunicação social e ao meio ambiente;
e) à segurança pública;
III -a defesa dos seguintes bens e interesses:
a) o património nacional;
b) o património público e social;
c) o património cultural brasileiro;
d) o meio ambiente;
e) os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades
indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso;

IV - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União, dos
serviços de relevância pública e dos meios de comunicação social aos princípios,
garantias, condições, direitos, deveres e vedações previstos na Constituição Federal e
na lei, relativos à comunicação social;
V - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos
serviços de relevância pública quanto:
a) aÓs direitos assegurados

na Constituição Federal relativos às ações e

aos serviços de saúde e à educação;
b) aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da
publicidade;
VI - exercer outras funções previstas na Constituição Federal e na lei.
§ 1• - Os órgãos do Ministério Público da União devem zelar pela

observância dos princípios e competências da Instituição, bem como pelo livre exercício
de suas funções.

§ 2• - Somente a lei poderá especificar as funções atribuídas pela
Constituição Federal e por esta lei complementar ao Ministério Público da União,
observados os princípios e normas nelas estabelecidos.
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CAPÍTULO 11
DOS INSTRUMENTOS DE ATUAÇÃO

Art 6° Compete ao Ministério Público da União:
I - promover a ação direta de inconstitucionalidade e o respectivo pedido
de medida cautelar;
11 - promover a ação direta de inconstitucionalidade por omissão;
III - promover a argüição de descumprimento de preceito fundamental
decorrente da Constituição Federal;
IV - promover a representação para intervenção federal nos Estados e no
Distrito Federal;
V - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
VI - impetrar habeas corpus e mandado de segurança;
VIl - promover o inquérito civil e a ação civil pública para:
a) a proteção dos direitos constitucionais;
b) a proteção do patrimõnio público e social, do meio ambiente, dos bens
e direitos de valor artístico, estético, histórico. turístico e paisagístico;
c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos.
relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às
minorias étnicas e ao consumidor;
d) outros interesses individuais indisponíveis, homogéneos, sociais,
difusos e coletivos;
VIII - promover outras ações, nelas incluído o mandado de injunção
sempre que a falta de norma regulamentadora tome inviável o exercício dos direitos e
liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania, quando difusos os interesses a serem protegidos;
IX - promover ação visando ao cancelamento de naturalização, em virtude
de atividade nociva ao interesse nacional;

x - promover a responsabilidade dos executores ou agentes do estado de
defesa ou do estado de sitio, pelos ilícitos cometidos no período de sua duração;
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XI - defender judicialmente os direitos e interesses das populações
indígenas, incluídos os relativos às terras por elas tradicionalmente habitadas, propondo
as ações cabíveis;
XII

propor ação civil coletiva para defesa de interesses individuais

homogêneos;
XIII - propor ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e
serviços.
XIV - promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções
institucionais, em defesa da ordem jurídica, -do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto:
a) ao Estado de Direito e às instituições democráticas;
b) à ordem econômica e financeira;
c) à ordem social;
d) ao patrimônio cultural brasileiro;
e) à manifestação de pensamento, de criação, de expressão ou de
informação;
f) à probidade administrativa;

g) ao meio ambiente;
XV - manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação
do juiz ou por sua iniciativa. quando entender existente interesse em causa que justifique
a intervenção;
XVI - intervir em todos os feitos, em todos os graus de jurisdição, quando
for interessado na causa pessoa jurídica de direito público, Estado estrangeiro ou
organismo internacional.
XVII - propor as ações cabíveis para:
a) perda ou suspensão de direitos políticos, nos casos previstos na
Constituição Federal;
b)

declaração

de

nulidade de

ates

ou

contratos

geradores

do

endividamento externo da União. de suas autarquias, fundações e demais entidades
controladas pelo Poder Público Federal, ou com repercussão direta ou indireta em suas
finanças;
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c) dissolução compulsória de associações, inclusive de partidos políticos,
nos casos previstos na Constituição Federal;
d) cancelamento de concessão ou de permissão," nos casos previstos na
Constituição Federal;
e) declaração de nulidade de cláusula contratual que contrarie direito do
consumidoL
XVIII - representar:
a) ao órgão judicial competente para quebra de sigilo da correspondência
e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônie<JS, para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal, bem como manifestar-se sobre
representação a ele dirigidapara os mesmos fins;
b) ao Congresso Nacional, visan<;lo ao exercício das competências deste
ou de qualquer de suas Casas ou comissões;
c) ao Tribunal de Contas da União, visando ao exercício das competências
deste;
d) ao órgão judicial competente, visando à aplicação de penalidade por
infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo
da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível;

XIX - promover a responsabilidade:
a) da autoridade competente, pelo não exercício das incumbências,
constitucional e legalmente impostas ao Poder Público da União, em defesa do meio
ambiente, de sua preservação e de sua recuperação;
b) de pessoas físicas ou jurídicas, em razão da prática de atividade lesiva
ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos
danos causados;
XX - expedir recomendações, visando à melhoria dos servíço"s públicos e
de relevância pública. bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa
lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis.

§ 1° - Será assegurada a participação do Ministério Público da União,
como instituição observadora, na forma e nas condições estabeleddas em ato do
Procurador-Geral da República. em· qualquer órgão da administração pública direta,
indireta ou fundacional da União. que tenha atribuições correlatas às funções da
Instituição.
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§ 2° - A lei assegurara a participação do Ministério Público da União nos
órgãos colegiados estatais,· federais ou do Distrito Federal, constituídos para defesa de
direitos e interesses relacionados com as funções da Instituição.
Art 7°-lncumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessério ao
exercício de suas funções institucionais:
I - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos
correlatas;
11 - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial
e de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas;
III - requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos
administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e
produzir provas.
Art 8° Para o exercício de suas atribuiÇões, o Ministério Público da União
poderá, nos procedimentos de sua competência:
I - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de
ausência injustificada;
-~-._~..

'

11 - requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades
da Administração Pública direta ou indireta;
III - requisitar da Administração Pública serviços temporários de seus servidores e meios materiais necessários para a realização de atividades específicas;
IV - requisitar informações e documentos a entidades privadas;
V - realizar inspeções e diligências investigatórias;

•

VI - ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as
normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio:
VIl - expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e
inquéritos que instaurar;
VIII - ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública:
IX - requisitar o auxílio de força policial.

§ 1° - O membro do Ministério Público será civil e criminalmente
responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar; a ação
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penal, na hipótese, poderá ser proposta também pelo ofendido, subsidiariamente, na
forma da lei processual penal.

§ 2° - Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob
qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso
da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja fornecido.

§ 3° - A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das
requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa.

§ 4° - As correspondências, notificações, requisições e intimações do
Ministério Público quando tiverem como destinatário o Presidente da República, o VicePresidente da República, membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal
Federal, Ministro de Estado, Ministro de Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de Contas
da União ou chefe de missão diplomática de caráter permanente serão encaminhadas e
levadas a efeito pelo Procurador-Geral da República ou outro órgão do Ministério Público
a quem essa atribuição seja delegada, cabendo às autoridades mencionadas fiXar data.
hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso.

§ 5° - As requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se prazo
razoável de até dez dias úteis para atendimento, prorrogável mediante solicitaçãÕ.
justificada.

CAPÍTULO III
O CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

Ar!. 9° O Ministério Público da União exercerá o controle externo da
atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo:
I - ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais;

11 - ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade fim policial;
III - representar à autoridade competente pela adoção de providências
para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de
poder;
IV - requisitar à autoridade competente a instauração de inquérito policial
sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial;
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V- promover a ação penal por abuso de poder.
Art. 1O A prisão de qualquer pessoa, por parte de autoridade federal ou do
Distrito Federal e Territórios, deverá ser comunicada imediatamente ao Ministério Público
competente, com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos
comprobatórios da legalidade da prisão.

CAPiTULO IV
DA DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS

Art. 11 A defesa dos direitos constitucionais do cidadão visa à garantia do
seu efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos prestadores de serviços de
relevância pública.
Art. 12 O Procurador dos Direitos do Cidadão agirá de ofício ou mediante ·
representação, notificando a autoridade questionada para que 'preste informação, no
prazo que assinar.
Art. 13 Recebidas ou não as informações e instruído o caso, se o
Procurador dos Direitos do Cidadão conduir que direitos constitucionais foram ou estão
sendo desrespeitados, deverá notificar o responsável para que tome as providências
necessárias a prevenir a repetição ou que determine a cessação do desrespeitO
verificado.
.Arl 14 Não atendida, no prazo devido, a notificação prevista no artigo
anterior, a Procuradoria dos Oireitos do Cidadão representará ao poder ou autoridade
competente para promover a responsabilidade pela ação ou omissão inconstitucionais.
Arl 15 É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais. do
cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais lesados.

§ 1°- Quando a legitimidade para a ação decorrente da inobservância da
Constituição Federal, verificada pela Procuradoria, couber a outro órgão do Ministério
Público, os elementos de informação ser-lhe-ão remetidos.

§

zo - Sempre que o titular do direito lesado não puder constituir advogado

e a ação cabível não incumbir ao Ministério Público. o caso, com os elementos colhidos,
será encaminhado à Defensaria Pública competente.
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Art. 16 A lei regulará os procedimentos da atuação do Ministério Público
na defesa dos direitos constitucionais do cidadão.

CAPITULO V
DAS GARANTIAS E DAS PRERROGATIVAS

Art. 17 Os membros do Ministério Público da União gozam das seguintes
garantias:

.1 - vitaliciedade, após dois anos de efetivo exercício, não podendo perder o
cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;
•

'

-

T

•

'-

11 - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante de'cisão do Conselho Superior, por voto de· dois terços de s~us membros, assegurada
ampla defesa;
III - irredutibilidade de vencimentos, observado quanto à remuneração o
·que dispõem os arts. 37, XI, 150, 11, 153, § 2°, I, da Constituição Federal.

Art. 18 São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União;
I - institucionais:
a) sentar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos juizes
singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais oficiem;
b) usar vestes talares;
c) ter ingresso o

tr;;~,, ..

"

:;~,-.,.,

·~·

•ecrnto

público ou privado, respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade do domicilio;

15
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d) a prioridade em qualquer serviço de transporte ou comunicação, públicó
ou privado, no temtório nacional, quando em serviço de caráter urgente;
e) o porte de anna. independentemente de autorização;
f) carteira de identidade especial, de acordo com modelo aprovado pelo

Procurador-Geral da República e por ele expedida, nela se consignando as prerrogativas

constantes do inciso I, alíneas "c", "d" e "e" e do inciso 11, alíneas "d•'. "eu e •'f", desta
artigo;
li - processuais;
a) do Procurador-Geral da República, ser processado e julgado, nos
crimes comuns, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Senado Federal, nos crimes de
responsabilidade;
b) do membro do Ministério Público da União que oficie perante tribunais,
ser processado e julgado, nos crimes comuns e de responsabilidade, pelo Superior
Tribunal de Justiça;

c) do membro do Ministério Público da União que oficie perante juízos de
primeira instância, ser processado e julgado, nos crimes comuns e de responsabilidade,
pelos Tribunais Regionais Federais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;
d) ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal competente ·
ou em razão de flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata
comunicação àquele tribunal e ao Procurador-Geral da República, sob pena de
responsabilidade:
a) ser recolhido à prisão especial ou à sala especial de Estado-Maior, com
direito a pri'lacidade e à disposição do tribunal competente para o julgamento, quando
sujeito a prisão antes da decisão final: e a dependência separada no estabelecimemto .
em que tiver de ser cumprida a pena;
f) não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no
parágrafo único deste artigo;
g) ser ouvido, como testemunhas, em dia, hora e local previamente .
ajustados com o magistrado ou a autoridade competente;
h) receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo e
grau de jurisdição nos feitos em que tiver que oficiar.
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Parágrafo único - Quando, no curso de investigação, houver indício da
prática de infração penal por membro do Ministério Público da União, a autoridade
policial, civil ou militar, remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da
República, que designará membro do Ministério Público para prosseguimento da
apuração do fato.
Art. 19 O Procurador-Geral da República terá as mesmas honras e
tratamento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; e os demais membros da
instituição, as que forem reservadas aos magistrados perante os quais oficiem.
Art. 20 Os órgãos do Ministério Público da União terão presença e palavra
asseguradas em todas as sessões dos colegiados em que oficiem.
Art. 21 As garantias e prerrogativas dOs membros do Ministério Público da
União são inerentes ao exercício de suas funções e irrenunciáveis.
Parágrafo Único - As garantias e prerrogativas previstas nesta lei não
excluem as que sejam estabelecidas em outras leis.

CAPfTULOVI

_,.: :

DA AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

'>:_· : : .

Art. 22 Ao Ministério Público da União é assegurada autonomia funcional,

administrativa
e financeira, cabendo-lhe:
;.·:.,
-;-

1 - propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus càrgos e

serviços auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de se~s membros e servidores;
: ... ,·.

--

·· 'n'- prover os cargos de suas carreiras e dos serviços auxiliares;
III - organizar os serviços auxiliares;.

•

i'

i

~

j

IV - praticar atas próprios de gestão.
Art. 23 O Ministério Público da União elaborará sua proposta orçamentária
dentro dos limites da lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1° - Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias,
compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia
vinte de cada mês.
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§ 2° - A fiscalização contábil, financeira,
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orçamentária, operacional e

patrimonial do Ministério Público da União será exercida pelo Congresso Nacional,
mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, segundo o
disposto no Título IV, Capítulo I, Seção IX, da Constituição Federal, e por sistema próprio
de controle interno.
§ 3° - As contas referentes ao exercício anterior serão prestadas, anualmente, dentro de sessenta dias da abertura da sessão legislativa do Congresso
Nacional.

CAPÍTULO VIl
DA ESTRUTURA

Art. 24 O Ministério Público da União compreende:
I - o Ministério Público Federal;
11 - o Ministério Público do Trabalho;
III- o Ministério Públicq Militar,
IV- o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Parágrafo único " A estrutura básica do Ministério Público da União será
organizada por regulamento, nos termos da lei.

CAPÍTULO VIII
DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Art 25 O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público
da União, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores
de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta do Senado
Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução, precedida
decisão do Senado Federal.

de nova
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Parágrafo· único - A exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da
República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de
autorização da maioria absoluta do Senado Federal, em votação secreta.

Art. 26 São atribuições do Procurador-Geral da República, como Chefe do
Ministério Público da União:·
I - representar a instituição;
11 - propor ao Poder Legislativo os projetes de lei .sobre o Ministério Público
da União;
III - apresentar a proposta de orçamento do Ministério Público da União,
compatibilizando os anteprojetos dos diferentes ramos da Instituição, na forma da lei de
diretrizes orçamentárias;
IV - nomear e dar posse ao Vice-Procurador-Geral da República, ao

Procurador-Geral do Trabalho, ao Procurador- Geral da Justiça Militar, bem como dar
posse ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios;
V - encaminhar ao Presidente da República a lista tríplice para nomeação
do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios;
VI -

encaminhar aos respectivos Presidentes as listas sêxtuplas para

composição dos Tribunais Regionais Federais. do Tribunal de Justiça do Distrito Federal .
e Territórios. do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e dos
Tribunais Regionais d9 Trabalho;
VIl - dirimir conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do
Ministério Público da União;
VIII - praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal;
IX - prover e desprover os cargos das carreiras do Ministério Público da
União e de seus serviços auxiliares;
X - arbitrar o valor das vantagens devidas aos membros do Ministério
Público da União, nos casos previstos nesta lei;
XI - fixar o valor das bolsas devidas aos estagiários;
XII - exercer outras atribuições previstas em lei;
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XIII - exercer o poder regulamentar, no âmbito do Mi!'listério Público da
União, ressalvadas as competências estabelecidas nesta lei para outros órgãos nelà
instituídos.
§ 1°- O Procurador-Geral da República poderá delegar aos ProcuradoresGerais as atribuições previstas nos itens VIl e VIII deste artigo.

,._·
. § 2° - A delegação também poderá ser feita ao Diretor-Geral da .secretaria
do Ministério Público da União para a prática de atas de gestão administrativa, financeira
e de pessoal, estes apenas em relação aos servidores e serviços auxiliares.
Art. 27 O _Procurador-Geral da República designará, dentre os integra11qts
da carreira, maiores de trinta e cinco anos, o Vice-Procurador-Geral da República, quE!

R

substituirá em seus impedimentos. No caso de vacância, exercerá o cargo o VicePresidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, até o provimento
definitivo do cargo.
CAPÍTULO IX
DO CONSELHO DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

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

'.,

Art. 28 O Con.selho de Assessoramento Superior do Ministério Público da
União, sop_ a presidência do Procurador-Geral da República, será integrado pelo

Vi~

Procurador-Geral da República, pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo ProcuradorGeral da Justiç3 Militar e pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e
;•.\.i

Territórios.
Art. 29

~

As reuniões do Conselho· de Assessoramento Superior do

Ministério· Público da União serão convocadas pelo Procurador-Geral da República,
podendo solicitá-las qualquer de seus membros.
Arl 30 O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da
União deverá opinar sobre as matérias de interesse geral da Instituição, e em especial
sobre:
I - projetas de lei de interesse comum do Ministério Público da União,
neles incluídos:
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a) os que visem a alterar normas gerais da Lei Orgânica do Ministério
Público da União;
b) a proposta de orçamento do Ministério Público da União;
c) os que proponham a fixação dos vencimentos nas carreiras e nos
ierviços auxiliares;
11 - a organização e o funcionamento da Diretonà-Geral e dos Serviços da
Secretaria do Ministério Público da União .

.,

'

Art. 31 O Conselho de Assessoramento Superior poderá propor aos

Conselhos Superiores dos diferentes ramos do Ministério Público da União medidas para
uniformizar os atos decorrentes de seu poder normativo.

CAPÍTULO X
DAS CARREIRAS

- .
.
Art. 32 As carreiras dos diferentes ramos do Ministério Público da União

do independentes entre si, tendo cada uma delas organização própria. na forma desta

lei.
·Art. 33 As funções do Ministério Público da União só podem ser exercidas

~or integrantes da respectiva carreira, que deverão residir onde estiverem lotados.
Art. 34 A lei estabelecerá o número de cargos· das carreiras do Ministério
Público da União e os ofícios em que serão exercidas suas funções.

CAPÍTULO XI
DOS SERVIÇOS AUXILIARES

Art. 35 - A Secretaria do Ministério Público da União é dirigida pelo seu
Oiretor-Geral, de livre escolha do Procurador-Geral da República e demissível ad nutum,
incumbindo-lhe os serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo à Instituição.
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Arl 36 O, pessoal dos serviços auxiliares será organizado em quadro
próprio de carreira, sob regime estatutário, para apoio técnico-administrativo adequadÇl
às atividades específicas da Instituição.

'

.

'.

TITULO 11

DOS RAMOS o() MiNISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

'•,.-

>,:

CAPiTULO I
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SEÇÃO I
r

-----

"

--

DA COMPETÊNCIA, DOS ÓRGÃOS E DA CARREIRA

' ..

. ... ,

Art. 37 O Ministério Público Federal exercerá as suas funções:
I - nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal

de 'Justiça,

Tribunais'

do~ 'tribunais

Regionais 'F"éderais e dos Juízes Federais, e dos

eJuízes EleitOrais.
11 - nas causas de competência 'de quaisquer juízes e tribunais, para

defesa de direitos e int"!resses . dos índios e das populações indígenas, do meio

..

ambiente, de bens e direitos
de valor artístico, estético,
histórico., turístico e. paisagístiCÇl,
'-.
. ..'
integrantes do património nacional;
, . . .. ... :: ::: ... .
-

'

III - em carâter excepcional, quando couber, em causas de· cómpetênCià
de outros juízes e tribunais.
Parágrafo único - O Ministério Público Federal será parte legítima para
interpor recurso extraordinário das decisões da Justiça dos· Estados nas representaçõlià
de inconstitucionalidade. . ,
Arl 38 São funções institucionais do Ministério Público. Feâeral . as
previstas nos Capítulos I, 11, III e IV do Título I, incumbindo-lhe, especialmente:
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I - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos
correlatas;
11 - requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial,
podendo acompanhá-los e apresentar provas;
III - requisitar á autoridade competente a instauração de procedimentos
administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e
produzir provas;
IV- exercer o controle externo da atividade das polícias federais, na forma
do artigo 9°;
V - participar dos Conselhos Penitenciários;
VI - integrar os órgãos colegiados previstos no § 2° do art. 6°, quando
componentes da estrutura administrativa da Urlião;
VIl - fiscalizar a execução da pena, nos processos de competência da
Justiça Federal e da Justiça Eleitoral.
Art. 39 Cabe ao Ministério Público Federal exercer a defesa dos direitos
constitucionais do cidadão, sempre que se cuidar de garántir-lhes o respeito:
I - pelos Poderes Públicos Federais;
11 .- pelos
órgãos
da administração
pública federal
direta ou indireta
'
.
- .
. '
. .
'
.
III - pelos concessionários e permissionários de serviço público federal;
IV - por entidades que exerçam outra função delegada da União.
Art. 40

O Procurador-Geral da República designará, dentre os

Subprocuradores-Gerais da República e mediante prévia àprovação do nome pelo
Conselho Superior, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, para exercer as
funçdes do .ofício pelo prazo de dois anos, permitida uma recondução, precedida de
nova decisão do Conselho Superior.

§ 1° - Sempre que possível, o Procurador não acumulará o exercício de
suas fuf1ç6es com outras do Ministério Pl:iblico Federal.

§ 2° - O Procurador _somente será dispensado, antes do termo .de sua
investidura, por iniciativa do Procurador-Geral da República, anuindo a maioria absoluta

élo Conselho Superior.
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Art. 41 Em cada Estado e no Distrito Federal será designado, na forma do
art. 49, III, órgão do Ministério Público Federal para exercer as funções do ofício de
• •.

I

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão.
Parágrafo único - O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão expedirá
instruções pára o exercício das funções dos ofícios de Procurador dos Direitos do
Cidadão, respeitado o princípio da independência funcional.
Art. 42 A execução da medida prevista no art. 14 incumbe ao Procurador

.

'

.

Federal dos Direitos do Cidadão.
Art. 43 São órgãos do Ministério Público Federal:
I - o Procurador-Geral da República;
11 - o Colégio de Procuradores da República;
III - o Conselho Superior do Ministério Público Federal;
IV - as Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;
V - a Corregedoria do Ministério Público Federal;
VI - os Subprocuradores-Gerais da República;
VIl - os Procuradores Regionais da República;
~ ' '
VIII - os Proçuradores da República.
Parágrafo único - As Câmaras de Coordenação e Revisão poderão funcionar isoladas ou reunidas, integrando Conselho Institucional, conforme dispusere seu
regimento.
Art. 44 A carreira do Ministério PúbliCo Federal é constituída pelos cargos
de Subprocurador-Geral da República, Procurador Regional da República e Procurador
da República.
Páragrafo único - O cargo inicial da carreira é ó de Procurador da
República e o do último nível o de Subprocurador-Geral da República.
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SEÇÃO 11
DA CHEFIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Art. 45 O Procurador-Geral da República é o Chefe do Ministério Público
Federal.
Art. 46 Incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do
Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal, manifestando-se previamente em
todos os processos de sua competência.
Parágrafo único - O Procurador-Geral da República proporá perante o
Supremo Tribunal Federal:
I - a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal
ou estadual e o respectivo pedido de medida cautelar;
11 - a representação para intervenção federal nos Estados e no Distrito
Federal, nás hipóteses do art. 34, VIl, da Constituição Federal;
III - as ações cíveis e penais cabíveis.
Art. 47 O Procurador-Geral da República designará os SubprocuradoresGerais da República que exercerão, por delegação, suas funções junto aos diferentes
órgãos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal.
'.

§ 1° As funções do Ministério Público Federal junto aos Tribunais
Superiores da União, perante os quais lhe compete aluar, somente poderão ser exercidas por titular do cargo de Subprocurador-Geral da República.

§ 2° - Em caso de vaga ou afastamento de Subprocurador-Geral da
República, por prazo superior a trinta dias, poderá ser convocado Procurador Regional
da República para substituição, pelo voto da maioria do Conselho Superior.

§ 3° - O Procurador Regional da República convocado receberá a
diferença de vencimento correspondente ao cargo de Subprocurador-Geral da
República, inclusive diárias e transporte, se for o caso.
Art. 48 Incumbe ao Procurador-Geral da República propor perante o
Superior Tribunal de Justiça:

.,~--
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I - a representação para intervenção federal nos Estados e no Distrito
Federal, no caso de recusa à execução de lei federal:
11- a ação penal, nos casos previstos no art. 105, I, "a", da Constituição
Federal.
Parágrafo único - A competência prevista neste artigo poderá ser
delegada a Subprocurador-Geral da República.
Art. 49 São atribuições do Procurador-Geral da República, como Chefe
do Ministério Público Federal:
I - representar o Ministério Público Federal;
11 - integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores da
República, o Conselho Superior do Ministério Público Federal e a Comissão de
Concurso;
III - designar o Defensor Federal dos Direitos do Cidadão e os titulares da
· Defensaria nos Estados e no Distrito Federal;
IV - designar um dos membros e o Coordenador de cada uma das
Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;
V - nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público

Fed~ral,

segundo

lista formada pelo Conselho Superior,
VI - designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo
Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do
Ministério Público Feáeral;
VIl - designar:
a) o Chefe da Procuradoria Regional da República,

dentre os

Procuradores Regionais da República lotados na respectiva Procuradoria Regional;
b) o Chefe da Procuradoria da República nos Estados e no Distrito
Federal, dentre os Procuradores da República lotados na respectiva unidade;
VIII - decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos
do Ministério Público Federal;
IX - determinar a abertura de correição, sindicãncia ou inquérito
administrativo;
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X - determinar instauração de inquérito ou processo administrativo contra
servidores dos serviços auxiliares;
XI - decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor
dos serviços auxiliares, aplicando as sanções cabíveis;
XII - decidir, atendendo à necessidade do serviço, sobre:
a) remoção a pedido ou por permuta;
b) alteração parcial da lista bienal de designações;
XIII- autorizar o afastamento de membros do Ministério Público Federal,
depois de ouvido o Conselho Superior, nas hipóteses previstas em lei;
XIV - dar posse aos membros do Ministério Público Federal;
XV - designar membro do Ministério Público Federal para:
a) funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja
legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior;
b) integrar comissões técnicas ou científicas, relacionadas às funções da
instituição, ouvido o Conselho Superior;
c) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância,
afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência
ou falta do substituto designado;
d) funcionar perante juízos que não os previstos no inciso I, do art. 37,
desta lei;
e) acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais
instaurados em áreas estranhas à sua competência específica, desde que relacionados
a fatos de interesse da instituição.
XVI - homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso
para ingresso na carreira;
XVII - fazer publicar aviso de existência de vaga na lotação e na relação
bienal de designações;
XVIII - elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público Federal,
submetendo-a, para aprovação, ao Conselho Superior;
XIX - organizar a prestação de contas do exercício anterior;
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XX- praticar atas de gestão administrativa, financeira e de pessoal;
XXI - elaborar o relatório das atividades do Ministério Público Federal;
XXII - coordenar as atividades do Ministério Público Federal;
XXIII - exercer outras atividades previstas em lei.
Art. 50 As atribuições do Procurador-Geral da República, previstas no
artigo anterior, poderão ser delegadas:
I - a Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão, as dos incisos
XV, alínea "c", e XXII;
11 - aos Chefes das Procuradorias Regionais da República e aos Chefes
das Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal, as dos incisos I, XV,
alínea "c", XX e XXII.
Art. 51 A ação penal pública contra o Procurador-Geral da República,
quando no exercício do cargo, caberá ao Subprocurador-Geral da República que for
designado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal.

SEÇÃO III
DO COLÉGIO DE PROCURADORES DA REPÚBLICA

Art. 52 O . Colégio de Procuradores da República, presidido pelo
Procurador-Geral da República, é integrado por todos os membros da carreira em
atividade no Ministério Público Federal.
Art. 53 Compete ao Colégio de Procuradores da República:
I - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista
sêxtupla para a composição do Superior Tribunal de Justiça, sendo elegíveis os
membros do Ministério Público Federal, com mais de dez anos na carreira, tendo mais
de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;
11 - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista
sêxtupla

para a composição dos Tribunais Regionais Federais, sendo elegíveis os

membros do Ministério Público Federal, com mais de dez anos de carreira, que contem
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mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, sempre que
possível lotados na respectiva região;
III - eleger, dentre os Subprocuradores-Gerais da República e mediante
voto plurinominal, facultativo e secreto. quatro membros do Conselho Superior do
Ministério Público Federal:
IV - opinar sobre assuntos gerais de interesse da instituição;

§ 1°- Para os fins previstos nos incisos I, II e UI, deste artigo, prescindirse-á de reunião do Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo dispuser o seu
Regimento Interno e exigindo-se o voto da maioria absoluta dos eleitores.

§ 2° - Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da Instituição, o
Colégio de Procuradores reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral da
República, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros.
'

'

-

•

I

'

•

•

'

•

'

•

'

•

•

§ 3° - O Regimento Interno do Colégio de, Procuradores da República
disporá sobre seu funcionamento.

SEÇÃOIV
DO CONSELHO SUPÉRiàR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Art. 54 O Conselho Superior do Ministério Público Federal, presidido pelo
· 'procurador-Geral da República, tem a seguinte composição:

.

'

'

! - o Procurador-Geral da República e o Vice-Procurador-Geral da
República, que o integram c:Onio membros natos;
11'- quatro Subprocuradores-Gerais da República eleitos, para mandato
de dois anos, na forma do art. 53, III, permitida uma reeleição;
III - quatro Subprocuradores-Gerais da ReRública eleitos, para mandato
de dois anos, por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto,
'permitida uma reeleição.

§ 1°- Serão suplentes dos membros de que tratam os incisos 11 e III, os
'

'

'

demais votados, em ordem decrescente, observados os critérios gerais de desempate.
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§ 2" -

o'

Conselho Superior elegerá o seu Vice-Presidente, que

substituirá o Presidente em seus impedimentos e em caso de vacância.
Art.. 55 O Cónselho Superior do Ministério Público Federei reunir-se-á,
ordinariamente, uma vez por mês. em dia previamente fixado, e, extraordinariamente,
quando convocado pelo Procurador-Geral da República, ou por proposta da maioria de
seus membros.
'o

Art. 56 Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho
Superior serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus
membros.
·§ 1°- Em Caso de empate, prevalecerá o voto do Presidente, eicceto em

matéria de sanções, caso em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado. · ··

§ 2° - As deliberações· do Conselho Superior serão publi~das no Diário
da Justiça, exceto quando o· Regimento Interno determinar sigilo.
. Art. 57 Compete ao Conselho_ Superior do Ministério Público Federal:

'....

'''

.

.

I - exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público Federal, observados os princípios desta lei, especial_mente para elaborar e aprovar:
a) o seu Regimento Interno, o do Colégio de Procuradores da República
Câmaras
de Coordenação
e Revisã_o do- Ministério
Público Federal;
e os das ..
'
-.
..
-

b) as normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira'
. c) as normas sobre as designações para os diferentes oficies do
Ministério Público Federal;: ·
d)

os

critérios

para· distrlbúiÇão · de

inquéritos,

procedimentos'

administrativos e quaisquer outros feitos, no Ministério Público Federal;
e) os critérios de promoção por merecimento, na carreira;
t) o proc:Eidilnento para avaliar o cumprimento das condições do estágio

probatório;
11 - aprovar o nome do Defensor Federal dos Direitos do· Cidadão;
III· indicar i~tegrantes das Câmaras de Coordenação e Revisão;
IV. aprovar a destituição do Procurador Regiónai Eleitoral;

.
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. .

V - destituir, por iniciativa do Procurador-Geral da República e pelo voto

o Corregedor-Geral;
de dois terços de seus• membros,
antes ' do térmil]o do manctato,
'
• '
'
•
(
• c
~laborar

VI -

a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público

Federal;
VIl - elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento;
VIII - aprovar a lista de antigüidade dos membros do Ministério Público
Federal e decidir sobre as reclamações a ela concernentes;
O

o

t

I

IX - .indicar o membro do Ministério .Público .f"~deral para promoção por
antigüidade,

obsE~rvado

o disposto no art. 93, 11, alínea "d", da ConStituição Federal;

,_,,(<; 7 .Q~!i!9nar o Subprocur~dor-Ge~al da Rep(ll;llica para conhecer de inquéritp,. pe~s <;l~ .. ir:~(qrmaçãp ou. representas;ão sobre Cf'ime. comum . atribuível ao
, .•

penal;
Procurador-Geral da República e, sendo o caso, promover a ação
1
~-.f;, ·.•; ~·.~/.·.· _-_, • ~'."'~'.' ·,~.~ -_-·:;·, ~-"'·"·,~,..-·.

/1 r

·

·

XI - opinar sobre a. designação de membro do Ministério Público Federal
para:

·.·.'

mente pre.v.ista;. ·. :

b) integrar comissões 'téênicàs. Óu. científicas rêlàCÍonadas ~s funções da
instituição ;
. XII·- oplnài- sóbré

ó àiastamentci. temporário' 'dá ~embro

Públi.co Feder.al; .- ·.-./:.· ·.. : .• -. .c•..••••. --- · ·-

• .-.-.- ·

dÓ Ministério

"' ·

·:.· .,._,,.,. . :XIII,- ·autorizar a pesignação, em caráter excepcional, de membros do
Ministério Público Federal, para exercício de atribuiÇões processuais perante juízos,
tribunais ou offcios diferentes dos estabe)~cidos para cada categoria;
,,,,'O

O

'•,

,O

•••

'·'~

•,•

·~·R•'-"'~,-····•t•

--~.~~

XIV --determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os.

....

relatórios correspOI'JQel;'l~es;
..

'

''

.

. ''.

'-.

XV - determinar a instauração de processos administrativos em que o
'

.

.

•

.,

i

acusado seja membro do Ministério Público Federal, apreciar seus relatórios .e propor
as medidas cabíveis;

.XVI
'
- determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções,

do membro do ·.Ministério Público Federal, indiciado ou acusado em processo
disciplinar, e o seu retomo.
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XVII - designar a comissão de processo administrativo em que o acusado
seja membro do Ministério Público Federal;
XVIII - decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do
Ministério Público Federal, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da
República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração;
XIX - decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério
Público Federal, por motivo de interesse público;
XX - autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o
Procurador-Geral da República ajuíze a ação de perda de cargo contra membro vítalício
do Ministério Público Federal, nos casos previstos nesta lei;
XXI - opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira;
-

XXII - opinar sobre o encaminhamento de proposta de .lei. de. aume!lt?
número de cargos da carreira;

..

·

.--.-.

ci?
'-,

XXIV -. aprovar a proposta orçamentária que integrará o · projeto de
orçamento do Ministério Público da União.
XXV - exercer outras funções estabelecidas em lei.

§ 1° - O Procurador-Geral e qualquer membro do Conselho

Sup~ri.or

estão impedidos de participar das decisões deste nos casos previstos nas leis
processuais para o impedimento e a suspeição de membro do Ministério Público.

§ 2° .,As deliberações relativas aos incisos I, alíneas "a" e "e", IV, XIII,
XV, XVI, XVII, XIX, e XXI somente poderão ser tomadas com o voto favorável de dois
terços dos membros do Conselho Superior.
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SEÇÃOV
DAS CÂMARAS DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Art 58 As Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal são os órgãos setoriais de coordenação, de integração e de revisão do
exercício funcional na instituição.
Art. 59 As Câmaras de Coordenação e Revisão serão organizadas por
fun~o

ou por matéria, através de ato normativo.
Parágrafo único - O Regimento

Interno,

que disporá sobre o

funcionamento das Câmaras de Coordenação e Revisão, será elaborado pelo
Conselho Superior.
Art. 60 As Câmaras de Coordenação e Revisão serão compostas por
três membros do Ministério Público Federal, sendo um indicado pelo Procurador-Geral
''

~'

.

'

da República e dois pelo Conselho Superior, juntamente com seus suplentes, para um
mandato de dois anos, dentre integrantes do último grau da carreira, sempre que
póssível.
Art. 61 Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, um
deles será designado pelo Procurador-Geral para a função executiva de Coordenador.

...

Art. 62 Compete às Câmaras de Coordenação e Revisão:
I - promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais que
atuem em ofícios ligados

ao setor de sua competência, observado o princípio da

independência funcional;
~ I

,'

11 - manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas
afins;
III - encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais
que atuem em seu setor;
IV - manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito
parlamentar ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária do
Procurador-Geral;
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V - resolver sobre a distribuição especial de feitos, que por sua contínua
reiteração, devam receber tratamento uniforme:
VI - resolver sobre a distribuição especial de inquéritos, feitos e procedimentos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir.
Vil - decidir os conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério
Público Federal.
Parágrafo unico - A competência fixada nos incisos V e VI será exercida
segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior.

SEÇÃOVI
DA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Art. 63 A Corregedoria do Ministério Público Federal, dirigida pelo
Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos
membros do Ministério Público.
Art. 64
República dentre os

O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral da

Subprocuradores-G~rais

da República, integrantes de lista tríplice

elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de dois anos, renovável uma vez.

§ 1° - Não poderão integrar a lista tríplice os membros do Conselho
Superior.

§ 2° - Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da
lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador-Geral.

§ 3° - O Corregedor-Geral poderá ser destituído por iniciativa do
Procurador-Geral, antes do término do mandato, pelo Conselho Superior, observado o
disposto no inciso V do art. 57
Art. 65 Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público Federal:
I - participar, sem direito a voto, das reuniões do Conselho Superior;
11 - realiZar, de ofício, ou por determinação do Procurador-Geral ou do
Conselho Superior, correições e sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios;
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inquerito contra Integrante da carreira e propor ao

Conselho Superior a instauração do processo administrativo conseqüente;
IV - acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público
Federal;
V - propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério
Público Federal que não cumprir as condições do estágio probatório.

SEÇÃOVII
DOS SUBPROCURADORES-GERAIS DA REPÚBLICA

Art. 66 Os Subprocuradores-Gerais da República serão designados para
oficiar junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal
Superior Eleitoral e nas Câmaras de Coordenação e Revisão.

§ 1°- No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, os
Subprocuradores-Gerais da República aluarão por delegação do Procurador-Geral da
República.

§ 2° - A designação de Subprocurador-Geral da República para oficiar
em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá

de

autorização do Conselho Superior.
Art. 67 Cabe aos Subprocuradores-Gerais da República, privativamente,
o exercício das funções de:
I - Vice-Procurador-Geral da República;
11 - Vice-Procurador-Geral Eleitoral;
III - Corregedor-Geral do Ministério Público Federal;
IV - Procurador

Fede~al

dos Direitos do Cidadão;

V - Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão.

282

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 15

JahçirP_ '-'e ~993

SEÇÃO VIII

DOS PROCURADORES REGIONAIS DA REPÚBUCA

Art. 68 Os Procuradores Regionais da República serão designados para
oficiar junto aos Tribunais Regionais Federais.
Parágrafo único - A designação de Procurador Regional da República
para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria
dependerá de autorização do Conselho Superior.
Art. 69 Os Procuradores Regionais da República serão lotados nos
ofícios nas Procuradorias Regionais da República.
,.

'.

SEÇÃOIX

DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA

Art. 70 Os Procuradores da República serão designados para oficiar
junto aos Juízes Federais e junto aos Tribunais Regionais Eleitorais, onde não tiver
sede a Procuradoria Regional da República.
·..:._

Parágrafo único - A designação de Procurador da República para oficiar
em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria, dependerá de
autorização do Conselho Superior.
Art. 71

Os Procuradores da República serão lotados nos ofícios nas

Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal.
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SEÇÃO X

DAS FUNÇÓES ELEITORAIS DO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Art. 72 Compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber,
junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e
instâncias do processo eleitoraL
Parágrafo único - O Ministério Público Federal tem legitimação para
propor, perante o juízo competente, as ações para dedarar ou decretar a nulidade de
negócios jurídicos ou atas da administração pública, infringentes de vedações legais
destinadas a proteger a normalidade e a legitimidade das eleições, contra a influência
do poder económico ou o abuso do poder político ou administrativo.
Art. 73 O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República.
Parágrafo único - O Procurador-Geral Eleitoral designará, dentre os
Subprocuradores-Gerais da República, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, que o
substituirá em seus impedimentos e exercerá o cargo em caso de vacância, até o
provimento definitivo.
Art. 74 Compete ao Procurador-Geral Eleitoral exercer as funções do
Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Superior EleitoraL
.Parágrafo único - Além do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o ProcuradorGeral poderá designar, por necessidade de serviço, membros do Ministério Público
Federal para oficiarem, com sua aprovação, perante o Tribunal Superior EleitoraL
Art. 75 Incumbe ao Procurador-Geral Eleitoral:
I - designar o Procurador Regional Eleitoral em cada Estado e no Distrito
Federal;
11 - acompanhar os procedimentos do Corregedor-_ Geral Eleitoral;
III - dirimir conflitos de atribuições;

· 284 Sexta-feira 15

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Janeiro dé 1993

IV - requisitar servidores da União e de suas autarquias, quando o exigir
a necessidade do serviço, sem prejuízo dos direitos e vantagens inerentes ao exercício
de seus cargos ou empregos.
Art. 76 O Procurador Regional Eleitoral, juntamente com o seu substituto,
será designado pelo Procuràdor-Geral Eleitoral, dentre os Procuradores Regionais da
RepÚblica no Estado e :·11~ Distrito Federa!; ou. onde não houv~r, dentre os·
Procuradores da República vitalícios, para um mandato de dois anos.

§ 1° -O Procurador Regional Eleitoral poderá ser reconduzido uma vez.
§ 2" - O Procurador
Regional
E;leitoral poderá ser destituído, antes do
..
.
'

-~

término do mandato, por iniciativa do Procurador-Geral Elei,tora!,. anuindo a maiori<!
absoluta do Conselho Superior do Ministério Público Federal.
Art. 77 Compete ao Procurador Regional Eleitoral
.

ex~rcer
'

as funções, d()
.

'. ,_

Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Regional Eleitoral respectivo,
além de dirigir, no Estado, as atividades do setor.
Parágrafo único - O Procurador-Geral Eleitoral poderá designar. por
necessidade de serviço, outros membros do Ministério Público Federal para oficiar, sob
a coordenação do Procurador Regional, perante os Tribunais Regionais Eleitorais.
Art. 78 As funções eleitorais doMinistério Público Federal perante os
Juízes e Juntas Eleitorais serão exercidas pelo Promotor Eleitoral.
Art. 79 O Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público local
que oficie junto ao Juízo incumbido do serviço eleitoral de cada Zona.
Parágrafo único - Na inexistência de Promotor que oficie perante a Zona
Eleitoral, ou havendo impedimento ou recusa justificada, o Chefe do Ministério Público
local indicará ao Procurador Regional Eleitoral o substituto a ser designado.
Art. 80 A filiação a partido político impede o exercício de funções
eleitorais por membro do Ministério Público, até dois anos do seu cancelamento.
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SEÇÃOXI

DAS UNIDADES DE LOTAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO

À.rt. 81

Os ofícios na · Procuradoria-Geral da República, nas

Procuradorias Regionais na República e nas Procuradorias da República nos Estados e
no Distrito Federal são unidades de lotação e de administração do Ministério Público
Federal.

Parágrafo único - Nos municípios do interior onde tiverem sede juízos
federais, a lei criará unidades da Procuradoria da República no respectivo Estado.
Art. 82 A estrutura básica das unidades de lotação e de administração
será organizada por regulamento, nos termos da lei.

CAPITULO III

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

'

.'.'

SEÇÃOI

DA COMPET~NCIA, DOS ÓRGÃOS E DA CARREIRA

Art. 83 Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das
seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho:

- ,286
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I - promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal
e pelas leis trabalhistas;
11 - manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo
solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público
que justifique a intervenção.
III - promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para
defesa de interesses coletivos,
constitucionalmente garantidos;

quando

desrespeitados

os:

direitos

sociais

IV - propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula de
contrato, acordo colativo ou convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou
coletivas ou os direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores;
V - propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos
menores, incapazes e índios, decorrentes das relações de trabalho;
VI - recorrer das decisões da Justiça do Trabalho, quando entender
necessário, tanto nos processos em que for parte, como naqueles em que oficiar como
fiscal da lei, bem como pedir revisão dos Enunciados da Súmula de Jurisprudência do
Tribunal Superior do Trabalho;
VIl - funcionar nas sessões dos Tribunais Trabalhistas, manifestando-se
verbalmente sobre a matéria em debate, sempre que entender necessário, sendo-lhe
assegurado o direito de vista dos processos em julgamento, podendo solicitar as
requisições e diligências que julgar convenientes;
VIII - instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem
jurídica ou o interesse público assim o exigir;
IX - promover ou participar da instrução e conciliação em dissídios
decorrentes

da

paralisação

de

serviços

de

qualquer

natureza,

oficiando

obrigatoriamente nos processos, manifestando sua concordância ou discordância, em
eventuais· acordos firmados antes da homologação, resguardado o direito de recorrer
em caso de violação à lei e à Constituição Federal;
X - promover mandado de injunção, quando a competência

for da

Justiça do Trabalho;
XI - atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos dissídios
de competência da Justiça do Trabalho;

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Janeiro de 1993

Sexta-feira 15

XII - requerer as diligências que julgar convenientes para o correto
andamento dos processos e para a melhor solução das lides trabalhistas.
XIII - intervir obrigatoriamente em todos os feitos nos segundo e terceiro
graus de jurisdição da Justiça do Trabalho, quando a parte for pessoa jurídica de
Direito Público, Estado estrangeiro ou organismo internacional.
Art. 84 Incumbe ao Ministério Público do Trabalho, no âmbito das suas
atribuições, exercer as funções institucionais previstas no~ capítulos I, 11, III e IV do
Título I, especialmente:
I - integrar os órgãos colegiados previstos no § 1" do art. 6°, que lhes
sejam pertinentes;
11 - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos,
sempre que cabíveis, para assegurar a observância dos direitos sociais dos
trabalhadores;
III - requisitar à autoridade administrativa federal competente, dos órgãos
de proteção ao trabalho, a instauração de procedimentos administrativos, podendo
acompanhá-los e produzir provas;
IV- ser cientificado pessoalmente das decisões proferidas pela Justiça
do Trabalho, nas causas em que o órgão tenha intervido ou emitido parecer escrito;
V - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, desde
que compativeis com sua finalidade.
Art. 85 São órgãos do Ministério Público do Trabalho:
I - o Procurador-Geral do Trabalho;
11 - o Colégio de Procuradores do Trabalho;
III - o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho;
IV - a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do
Trabalho;
V - a Corregedoria do Ministério Público do Trabalho;
VI - os Subprocuradores-Gerais do Trabalho;
VIl - os Procuradores Regionais do Trabalho;
VIII - os Procuradores do Trabalho.
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Art. 86 A carreira do Ministério Público do Trabalho será constituída
pelos cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho e
Procurador do Trabalho.
Parágrafo único - O cargo inicial da carreira é o de Procurador do
Trabalho e o do último nível o de Subprocurador-Geral do Trabalho.

SEÇÃO 11

DO PROCURADOR-GERAL DO TRABALHO

Art. 87 O Procurador-Geral do Trabalho é o Chefe do Ministério Público
do Trabalho.
Art. 88 O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo ProcuradorGeral da República, dentre integrantes da lnstüuição, com mais de trinta e cinco anos e
de cinco anos na carreira, integrantes de lista tríplice escolhida mediante voto
plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores para um mandato de
dois anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja
número suficiente de candidatos com mais de cinco anos na carreira, poderá concorrer

à lista tríplice quem contar mais de dois anos na carreira.
Parágrafo único - A exoneração do Procurador-Geral do Trabalho, antes
do término do mandato, será proposta ao Procurador-Geral da República pelo
Conselho Superior, mediante deliberação obtida com base em voto secreto de dois
terços de seus integrantes.
Art.

89

O

Procurador-Geral

do

Trabalho

designará,

dentre

os

Subprocuradores-Gerais do Trabalho, o Vice-Procurador-Geral do Trabalho, que o
substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacãncia, exercerá o cargo o VicePresidente do Conselho Superior, até o seu provimento definitivo.
Art. 90 Compete ao Procurador-Geral do Trabalho exercer as funções
atribuídas ao Ministério Público do Trabalho junto ao Plenário do Tribunal Superior do
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Trabalho, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua
competência.
Art. 91 São atribuições do Procurador-Geral do Trabalho:
I - representar o Ministério Público do Trabalho;
li - integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores do
Trabalho, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e a Comissão de
Concurso;
III - nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho,
segundo lista tríplice formada pelo Conselho Superior,
IV - designar um dos membros e o Coordenador da Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho;
V - designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo
Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do
Ministério Público do Trabalho;
VI - designar o Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho dentre os
Procuradores Regionais do Trabalho lotados na respectiva Procuradoria Regional;
VIl - decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuição entre os
órgãos do Ministério Público do Trabalho.
VIII - determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito
administrativo.
IX - determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo
contra servidores dos serviços auxiliares;
X - decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor
dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência;
XI -decidir, atendendo a necessidade do serviço, sobre:
a) remoção a pedido ou por permuta;
b) alteração parcial da lista bienal de designações;
XII - autorizar o afastamento de membros do Ministério Público do
Trabalho, ouvido o Conselho Superior, nos casos previstos em lei;
XIII - dar posse aos membros do Ministério Público do Trabalho;

--~---~
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XIV- designar membro do Ministério Público do Trabalho para:
a) funcionar nos órgãos em que a participação da Instituição seja
legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior;
b) integrar comissões técnicas ou científicas, relacionadas às funções da
Instituição, ouvido o Conselho Superior;
c) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacãncia,
afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência
ou falta do substituto designado;
XV - homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso
para ingresso na carreira;
XVI - fazer publicar aviso de existência de vaga, na lotação e na relação
bienal de designações;
XVII - propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho
Superior, a criação e extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser
exercida:: sualõ funções.
XVIII - elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público do
Trabalho, submetendo-a, para aprovação, ao Conselho Superior;
XIX - encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta
orçamentária do Ministério Público do Trabalho, após sua aprovação pelo Conselho
Superior;
XX - organizar a

prestação

de

contas

do

exercício

anterior,

encaminhando-a ao Procurador-Geral da República;
XXI - praticar atas de gestão administrativa, financeira e de pessoal;
XXII - elaborar o relatório de atividades do Ministério Público do
Trabalho;
XXIII - coordenar as atividades do Ministério Público do Trabalho;
XXIV- exercer outras atribuições previstas em lei.
Art. 92 As atribuições do Procurador-Geral do Trabalho, previstas no
artigo anterior, poderão ser delegadas:
I - ao ·Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, as dos
incisos XIV, alínea "c", e XXIII;
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11 - aos Chefes das Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e
no Distrito Federal, as dos incisos I, XIV. alínea "c". XXI e XXIII.

SEÇÃO III

DO COLÉGIO DE PROCURADORES DO TRABALHO
Art. 93 O Colégio de Procuradores ç:lo Trabalho, presidido pelo
Procurador-Geral

do Trabalho, é integrado por todos os membros da carreira em

atividade no Ministério Público do Trabalho.
Art. 94 São atribuições do Colégio de Procuradores do Trabalho:
I - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista
triplica para a escolha do Procurador-Geral do Trabalho;
11 - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista
sêxtupla para a composição do Tribunal Superior do Trabalho, sendo elegíveis os
membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de dez anos na carreira, tendo
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;
III - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto. a lista
sêxtupla para os Tribunais Regionais do Trabalho, dentre os Procuradores com mais de
dez anos de carreira;
IV - eleger, dentre os Subprocuradores-Gerais do Trabalho e mediante
voto plurinominal, facultativo e secreto, quatro membros do Conselho Superior do
Ministério Público do Trabalho;

§ 1o - Para os fins previstos nos incisos deste artigo, prescindir-se-á de
reunião do Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo dispuser o seu
Regimento Interno, exigido o voto da maioria absoluta dos eleitores.

§ 2°- Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da Instituição, o
Colégio de Procuradores reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral do
Trabalho, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros .

......

---~-~-~~~~~~~~~~~~
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§ 3° - O Regimento Interno do Colégio de Procuradores do Trabalho
disporá sobre seu funcionamento.

SEÇÃOIV

DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBUCO

DO TRABALHO

Art. 95 O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, presidido
pelo Procurador-Geral do Trabalho, tem a seguinte composição:
I - o Procurador-Geral do Trabalho e o Vice- Procurador-Geral do
Trabalho, que o integram como membros natos;
11 - quatro Subprocuradores-Gerais do Trabalho, eleitos para um
mandato de dois anos, pelo Colégio de Procuradores do Trabalho, mediante voto
plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição;
III - quatro Subprocuradores-Gerais do Trabalho, eleitos para um
mandato de dois anos, por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativo .e
.

.

'

'~' -~

secreto, permitida uma reeleição;

§ 1•- Serão suplentes dos membros de que tratam os itens 11 e III, os
demais votados, em ordem decrescente, observados os critérios gerais de desempate.
;.f

§ 2° - O Conselho Superior elegerá o seu Vice-Presidente, que
substituirá o Presidente em seus impedimentos e em caso de vacância.
Art. 96 O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho reunir-se-

á ordinariamente, uma vez por mês, em dia previamente fiXado, e, extraordinariamentÉÍ,
quando convocado pelo Procurador-Geral do Trabalho ou por proposta da maioria
absoluta de seus membros.
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Art. 97 Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho
Superior serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus
membros.

§ 1°- Em caso de empate, prevalecerá o voto do Presidente, exceto em
matéria de sanções, caso em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado.

§ 2° - As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário
da Justiça, exceto quando o Regimento Interno determinar sigilo.
Art. 98 Compete ao Conselho Superior do Ministério
Público do Trabalho:
. .
.
I - exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público do
Trabalho, observados os princípios desta lei, especialmente para elaborar e aprovar:
a) o seu Regimento Interno, o do Colégio de Procuradores do Trabalho e
o da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho;
b} as normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira;
c) as normas sobre as designações pàra os diferêntes ofícios do
Ministério Público do Trabalho;
·

· ·- -d) os critérios para distribuição de procedimentos administrativos e

quaisquer outros feitos, no Ministério Público doTrabalho;
e) os critérios de promoção por merecimento na carreira;
-

-.·

..

:

f) o procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio
probatório;

.-

li -

·-

i~dicar os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão do

Ministério Público do Trabalho;
III - propor a exoneração do Procurador-Geral do Trabalho;
-------------------

f

•

IV - destituir, por iniciativa do Procurador-Gerai do Trabalho e pelo voto
de dois terços de seus membros, antes do término do mandato, o Corregedor-Geral;

..

V - elaborar a lista tríplice destinada ã promoção por merecimento;
VI - elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público
do
. Trabalho;
..
VIl - aprovar a liste de antigüí< ~
decidir sobre as reclamações a ela concernentes;
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VIII - indicar o membro do Ministério Público do Trabalho para promoção
por antigüidade,_observado o disposto no art. 93, 11, alínea "d", da Constituição Federal;
IX - opinar sobre a designação de membro do Ministério Público do
Trabalho para:
a) funcionar nos órgãos em que a participação da Instituição seja
legalmente prevista;
b) integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da
Instituição;
X - opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério
Público do Trabalho;
XI - autorizar a designação, em caráter excepcional, de membros do
Ministério Público d.o Trabalho, para exercício de atribuições processuais perante
juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria;
XII - determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os
relatórios correspondentes;
XIII - determinar a instauração de processos administrativos em que o
acusado seja membro do Ministério Público do Trabalho, apreciar seus relatórios e
propor as medidas cabíveis;
XIV - determinar o afastamento do exercício de suas funções, de
membro do Ministério Público do Trabalho, indiciado ou acusado em processo
disciplinar, e o seu retomo;
XV - designar a comissão de processo administrativà em que o acusado
seja membro do Ministério Público do Trabalho;
XVI - decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do
Ministério Público do Trabalho, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral
da República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração;
XVII - decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério
Público do Trabalho, por motivo de interesse público;
XVIII - autorizar, pela maioria absoluta de seus · membros, que o
Procurador-Geral da República ajuíze a ação de perda de cargo contra membro vitalício
do Ministério Público do Trabalho, nos casos previstos em lei;
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XIX - opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira;
XX - aprovar a proposta de lei para o aumento do número de cargos da
carreira e dos ofícios;
XXI - deliberar sobre a realização de concurso para o ingresso na
carreira, designar os membros da Comissão de Concurso e opinar sobre a
homologação dos resultados;
XXII - aprovar a proposta orçamentária que integrará o projeto de
orçamento do Ministério Público da União;
XXIII - exercer outras funções atribuídas em lei.

§ 1° - Aplicam-se ao Procurador-Geral e aos demais membros do
Conselho Superior as normas processuais e!f! geral, pertinentes aos impedimentos e
suspeição dos membros do Ministério Público.

§ 2° - As deliberações relativas aos incisos I, alíneas "a" e "e", XI, XIII,
XIV, XV e XVII somente poderão ser tomadas com o voto favorável de dois terços dos
membros do Conselho Superior.

SEÇÃOV

DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO

MINISTÉRIO PÚBUCO DO TRABALHO

Art. 99 A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do
Trabalho é um órgão de coordenação, de integração e de revisão do exercício
funcional na instituição.
Art. 100 A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do
Trabalho será organizada por ato normativo e o Regimento Interno, que disporá sobre
seu funcionamento, será elaborado pelo Conselho Superior.

I
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Art 101 A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do
Trabalho será composta por três membros do Ministério Público do Trabalho, sendo um
indicado pelo Procurador-Geral do Trabalho e dois pelo Conselho Superior do
Ministério Público do Trabalho, juntamente com seus suplentes, para um mandato de
dois anos, sempre que possível. dentre integrantes do último grau da carreira.
Art. 102 Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão,
um deles será designado pelo Procurador-Geral para a função

executiva de

Coordenador.
Art. 1 03 Compete à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público do Trabalho:

I - promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais do
Ministério Público do Trabalho, observado o princípio da independência funcional;
11 - manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas

afins;
III - encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais
do Ministério Público do Trabalho;
IV - r13solver sobre a distribuição especial de feitos e procedimentos,
quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir;
V - resolver sobre a distribuição especial de feitos, que por sua contínua
reiteração, devam receber tratamento uniforme.
VI - decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério
Público do Trabalho.
Parágrafo único - A competência fiXada nos incisos IV e V será exercida
segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior.
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SEÇÃOVI

DA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Art. 104 A Corregedoria do Ministério Público do Trabalho, dirigida pelo
Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos
membros do Ministério Público.
Art. 105 O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral do
Trabalho dentre os Subprocuradores-Gerais do Trabalho, integrantes de lista tríplice
elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de dois anos, renovável uma vez.

§ 1° - Não poderão integrar a lista tríplice os membros do Conselho
Superior.

§ 2° - Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da
lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador-Geral.

§ 3° - O Corregedor-Geral poderá ser destituído, por iniciativa do
Procurador-Geral, antes do término do mandato, pelo voto de dois terços dos membros
do Conselho Superior.
Art. 1061ncumbe ao Corregedor-Geral do Ministério Público:
I - participar, sem direito a voto, das reuniões do Conselho Superior;
11 - realizar, de ofício ou por determinação do Procurador-Geral ou do
Conselho Superior, correições e sindicàncias, apresentando os respectivos relatórios;

Jll - instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho
Superior à instauração do processo administrativo conseqüente;
IV - acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público
do Trabalho;
V - propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério
Público do Trabalho que não cumprir as condições do estágio probatório;
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SEÇÃOVll

DOS SUBPROCURADORES GERAIS DO TRABALHO

Art. 107

Os Subprocuradores-Gerais do Trabalho serão desiQnados

para oficiar junto ao Tribunal Superior do Trabalho e nos ofícios na Câmara de
Coordenação e Revisão.
Parágrafo único - A designação de Subprocurador-Geral do Trabalho
para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto para a categoria dependerá
de autorização do Conselho Superior.
Art. 108 Cabe aos Subprocuradores Gerais do Trabalho, privativamente,
o exercício das funções de:
I - Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho;
11 - Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público do Trabalho.
Art. 109

Os Subprocuradores-Gerais do Trabalho serão lotados nos

oficias na Procuradoria-Geral do Trabalho.

SEÇÃO VIII

DOS PROCURADORES REGIONAIS DO TRABALHO

Art. 110 Os Procuradores Regionais do Trabalho serão designados para
oficiar junto aos Tribunais Regionais do Trabalho.
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Parágrafo único - Em

caso· de vaga ou

de afastamento de

Subprocurador-Geral do Trabalho por prazo superior a trinta dias, poderá ser
convocado pelo Procurador-Geral. mediante aprovação do Conselho Superior,
Procurador Regional do Trabalho para substituição.
Art. 111 Os Procuradores Regionais do Trabalho serão lotados nos
ofícios nas Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito FederaL

SEÇÃOIX

DOS PROCURADORES DO TRABALHO

Ar!. 112 Os Procuradores do Trabalho serão designados para funcionar·
junto aos Tribunais Regionais do Trabalho e, na forma das leis processuais, nos litígios
trabalhistas que envolvam, especialmente, interesses de menores e incapazes.
Parágrafo único - A designação de Procurador do Trabalho para oficiar
er;n .c?rgãos jurisdicionais diferentes do.s previstos para "! . categoria, dependerá de
autorização do Conselho Superior.
Art. 113 Os Procuradores do Trabalho serão lotados nos ofícios nas
Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrjto FederaL

SEÇÃOX

DAS UNIDADES DE LOTAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 114

Os ofícios na Procuradoria-Geral
do Trabalho e nas
.'

Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal são unidades
de lotação e de administração do Ministério Público do Trabalho.
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Art. 115 A estrutura básica das unidades de lotação e de administração
será organizada por regulamento, nos termos da lei.

CAPÍTULO IV

DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

'

.. ...' .-

~

SEÇÃO I

DA COMPETÊNCIA, DOS ÓRGÃOS E DA CARREIRA

Art. 116 Compete ao Ministério Público Militar o exercício das seguintes
atribuições junto aos órgãos 'da Justiça Militar. ·
I - promover, privativamente, a ação penal pública;
11 - promover a dedaração de indignidade ou de incompatibilidade para o
oficialato;
III- manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação·
do juiz ou p,or sua iniciativa,,
quando entender
existente
in~re~se público que justifique
.
.
. .
.
.
a intervençã9,
Art. 117 incumbe ao Ministério Público Militar:
I - requisitar 'diligências investigatórias e a instauração ·de inquérito
policial-militar, podendo aco~panhá-los e apresentar provas;
11 - exercer o controle externo da atividade da polícia judiciária militar.
Arl 118 São ,órgãos do Ministério Público Militar.
. I - o Procurador-Geral da Justiça Militar;
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11 - o Colégio de Procuradores da Justiça Militar;
III - o Conselh.o Superior do Ministério Público Militar;
IV - a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar;
V - a Corregedoria do Ministério Público Militar;
VI - os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar;
VIl - os Procuradores da Justiça Militar;
VIII - os Promotores de Justiça Militar.
Art. 119

A carreira do Ministério Público Militar é constituída pelos

cargos de Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Procurador da Justiça Militar e
Promotor da Justiça Militar.
Parágrafo único - O cargo inicial da carreira é o de Promotor da Justiça
Militar e o do último nível é o de Subprocurador-Geral da Justiça Militar.

SEÇÃOII

DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR

Art. 120 O Procurador-Geral da Justiça Militar é o Chefe do Ministl,irio.
Público Militar.
· Art. 121

O Procurador-Geral da Justiça Militar será nomeado pelo

Procurador-Geral da República, dentre integrantes da Instituição, com mais de trinta e
cinco anos e de cinco anos na carreira, escolhidos em lista tríplice mediante voto
plurlnominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores, para um mandato de
dois anos, permitida uma recondução, observado o mesmo. processo. Caso não haja
número suficiente de candidatos com mais de cinco anos na carreira, poderá concorrer
'

'

à lista triplica' quem contar mais de dois anos na carreira. .
Parágrafo único - A exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar,
antes do término do mandato, será proposta pelo Conselho Superior ao Procurador-
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Geral da República, mediante deliberação obtida com base em voto secreto de dois
terços de seus integrantes.
Art 122

O Procurador-Geral da Justiça Militar designará, dentre os
Subprocuradores-Geraís, o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, que o substituirá
em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o Vice-Presidente do
Conselho Superior, até o seu provtmento definitivo.
Art. 123 Compete ao Procurador-Geral da Justiça Militar exercer as
funções atribuídas ao Ministério Público Militar junto ao Superior Tribunal Militar,
propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência.
Art 124 São atribuições do Procurador-Geral da Justiça Militar:
.. I - representar o Ministério Público Militar;
11 - integrar, ccimo membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores da
Justiça Militar, o Conselho Superior do Ministério Público da ·Justiça

Militar e a

Comissão de Concurso;
III - nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público Militar, segundo
lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior;
IV - designar um dos membros e o Coordenador da Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar;
V - designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo
Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do
Ministério Público Militar;
VI - decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre' Os
órgãos do Ministério Públicb Militar.
' VIl - detem'linar a abertura · de correiÇão, sindicância ou inquérito
administrativo;
VIII - determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo
contra servidores dos serviços auxiliares;
·,-. · IX - decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor
dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência;
X- decidir, atendida a necessidade do serviço, sobre:
a) remoção a pedido ou por permuta;
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b) alteração parcial da lista bienal de designações;
XI - autorizar o afastamento de membros do Ministério Público Militar,
ouvido o Conselho Superior, nas hipóteses da lei;
XII - dar posse aos membros do Ministério Público Militar;
XIII - designar membro do Ministério Público Militar para:
a) funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja
legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior;
b) integrar comissões técnicas ou cientificas, relacionadas às funções da
Instituição, ouvido o Conselho Superior;
c) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância,
afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência
ou falta do substituto designado;
XIV - homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso
para ingresso na carreira;
XV - fazer publicar o aviso de existência de vaga, na lotação e na
relação bienal de

designC~ções;

XVI - propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho
Superior, a criação e extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser
exercidas suas funções;
XVII - elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público Militar,
submetendo-a ao Conselho Superior;
XVIII - encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta
orçamentária do Ministério Público Militar, após sua aprovação pelo Conselho Superior;
XIX - organizar a prestação

de contas

do exercício

anterior,

encaminhando-a ao Procurador-Geral da República;
XX- praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal;
XXI - elaborar o relatório de atividades do Ministério Público Militar;
XXII - coordenar as atividades do Ministério Público Militar;
XXIII - exercer outras atribuições previstas em lei.
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Art. 125 As atribuições do Procurador-Geral da Justiça Militar. previstas
no artigo anterior poderão ser delegadas:
I - ao Coordenador da Cãmara de Coordenação e Revisão, as dos
incisos XIII, alínea "c", e XXII;
11 -a Procurador da Justiça Militar. as dos incisos I e XX.

SEÇÃO III

DO COLÉGIO DE PROCURADORES DA JUSTIÇA MILITAR

Art. 126 O Colégio de Procuradores da Justiça Militar, presidido pelo
Procurador-Geral da Justiça Militar, é integrado por todos os membros da carreira em
atividade no Ministério Público da Justiça Militar.
Art. 127 Compete ao Colégio de Procuradores da Justiça Militar:
I -elaborar. mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, lista tríplice
para a escolha do Procurador-Geral da Justiça Militar,
11 - opinar sobre assuntos gerais de interesse da instituição.

§ 1• - Para os fins previstos no inciso I, prescindir-se-á de reunião do
Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo dispuser o seu Regimento Interno,
exigido o voto da maioria absoluta dos eleitores.

§ 2•- Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da Instituição,

o

Colégio de Procuradores reunir-se-á em local designado pelo ·Procurador-Geral da
Justiça Militar, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros.

§ 3° - O Regimento Interno do Colégio de Prccuradc: ~s Militares disporá
sobre seu funcionamento.
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SEÇÃOIV

DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Art. 128 O Conselho Superior do Ministério ·Público Militar, presidido- pelo
Procurador-Geral da Justiça Militar, tem a seguinte composição:
I - o Procurador-Geral da Justiça Militar e o Vice-Procurador-Geral da
Justiça Militar;
11 - os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar.
Parágrafo único - O Conselho Súperior elegerá o seu Vice-Presidente,
que substituirá o Presidente em seus impedimentos e em caso de vacância.
Art. 129 O Conselho Superior do Ministério Público Militar reunir-se-á
ordinariamente, uma vez por mês, em dia previamente fixado, e, extraordinariamente,
quando convocado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar ou por proposta da maioria
absoluta de seus membros.
Art. 130 Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho
Superior serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus
membros.

§ 1° Em caso de empate, prevalecerá o voto do Presidente, exceto em
matéria de sanções, caso em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado.

§ 2° - As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário
da Justiça, exceto quando o Regimento Interno determine sigilo.
Art. 131 Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Militar:
I - exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público

Militar,

· observados os princípios desta lei, especialmente para elaborar e aprovar:
a) o seu Regimento Interno, o do Colégio de Procuradores da Justiça
Militar e o da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar;
b) as normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira;
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c) as normas sobre as designações para os diferentes ofícios do
Ministério Público Militar;
d) os critérios para distribuição de inquéritos e quaisquer outros feitos, no
Ministério Público Militar;
e) os critérios de promoção por merecimento na carreira;
f) o procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio

probatório;
11 - indicar os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Militar;
III - propor a exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar;
IV - destituir, por iniciativa do Procurador-Geral do Ministério Público
Militar e pelo voto de dois terços de seus membros, antes do término do mandato, o
Corregedor-Geral;
V - elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento;
.VI - elaborar a lista triplice para Corregedor- Geral do Ministério Público
Militar;

VIl - aprovar a lista de antigüidade do Ministério Público Militar e decidir

sobre as reclamações a ela concernentes;
VIII - indicar o membro do Ministério Público Militar para promoção por
antigüidade, observado o disposto no art. 93, 11, alínea "d", da Constituição Federal;
IX - opinar sobre a designação de membro do Ministério Público Militar
para:
a) funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja
legalmente prevista;
b) integrar comissões técnicas ou científicas. relacionadas às funções da
instituição;
X - opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério
Público Militar;
XI - autorizar a designação, em carãter excepcional, de membro do
Ministério Público Militar, para exercício de atribuições processuais perante juízos.
tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria;
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XII - determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os
relatórios correspondentes:
XIII - determinar a instauração de processos administrativos em que o
acusado seja membro do Ministério Público Militar, apreciar seus relatórios e propor as
medidas cabíveis;
XIV - determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções,
de membro do Ministério Público Militar, indiciado ou acusado em processo disciplinar,
e seu retomo;
XV - designar a comissão de processo administrativo em que o acusado
seja membro do Ministério Público Militar:.
XVI - decidir sobre o cumprimento do estágio

~robatório

por membro do

Ministério Público Militar, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da
República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração;
XVII - decidir sobre remoçá?. e disponibilidade de membro do Ministério
Público Militar, por motivo de interesse público;
.

''

XVIII - autorizar, pela maioria ' ab'soluta de seus membros, que o
Procurador-Geral da República ajuíze ação de perda de cargo contra membro vitalício
do Ministério Público Militar, nos casos previstos nesta lei;
XIX - opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira;
XX - aprovar a proposta de lei para o aumento do número de cargos da
carreira e dos ofícios;
XXI - deliberar sobre a realização de concurso para ingresso na carreira,
designar· os membros da Comissão de Concurso e opinar sobre a homologação dos
resultados;

'
·XXII - exercer outras funções atribuídas em lei.

§ 1° - Aplicam-se ao Procurador-Geral e aos demais membros do
Conselho Superior as normas processuais em geral, pertinentes aos impedimentos e
suspeição dos membros do Ministério Público.

· § 2°- As deliberações relativas aos incisos I, alíneas "a" e "e", XI, XIII,
XIV, XV e XVII somente poderão ser tomadas com o voto favorável de dois terços dos
membros do Conselho Superior.
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SEÇÃOV

DA CÃMJW.A DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Art. 132 A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Militar é o órgão de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na
instituição.
Art. 133 A Câmara de Coordenação e Revisão qo Ministério Público
Militar será organizada por ato normativo e o Regimento Interno; que disporá sobre seu
funcionamento,
, t.. será elaborado
. . e aprovado pelo Conselho Superior.
Art. 134 A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Militar será composta por três membros do Ministério Público Militar, sendo um indicado
pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e dois pelo Conselho Superior do Ministério
Público Militar, juntamente com seus· suplentes, para um mandato de dois anos, sempre
que possível, dentre integrjl(ltes do último grau da carreira.
~rt. 135 Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão,

um deles será designado pelo Procurador-Geral para a função executiva de
Coordenador.
·-· -· Art. 136 Compete à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militár: ·

·. .

I - promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais do
Ministério Público Militar, observado o princípio da independência funcional;
11 - manter ii'1lercãmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas ·
afins;

..
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do Ministério Público Militar;
IV - manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial militar,
exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral;
V - resolver sobre a distribuição especial de inquéritos e quaisquer outros
feitos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir.
VI - decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério
Público Militar;
Parágrafo único - A competência fixada no inciso V será exercida
segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior.

SEÇÃOVI
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DA CORREGEDORIÁ DO MINISTÉRIO PÚBUCO MILITAR

1 ·, •

,

•

..

1 I'

Ar!. . 1;37 A Corregedoria.. <:19 ·Ministério

Pú.bli~

Militar, dirigida pelo

Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das ativjqedes funcionais e da conduta dos .
P(lblico.
membros
do Ministério
• •
' •
•
•
'

.

' ••• *

....

•

Art. 138 O Corregedor-Geral do Ministério Público Militar sara 'nomeado
pelo Procurador-Geral da Justiça Militar dentre os Subpro~radores-Gerais da Justiça
Militar, integrantes de lista triplica elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de
dois anos; renovável uma vez.

§ 1° -

St~rão

suplentes do Corregedor-Geral os der-~ais integrantes da

lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador-Geral.
... -

.

··.·,,·,

. . . -,

§ 2° -

~--,-·, ..

,,

'

-

-1,

'

-·

·~·,·:

O Corregedor-Geral poderá ser destituído, por iniciativa do

Procurador-Geral, antes do término do mandato, pelo voto de dois terços dos membros
do Conselho Superior.
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Art. 139 Incumbe ao Corregedor-Geral do Ministério Público:
I - realizar, de ofício, ou por determinação do Procurador-Geral ou do
Conselho Superior, correições e sindicãncias, apresentando os respectivos relatórios;
11 - instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho
Superior a instauração do processo administrativo conseqüente;
III - acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público
Militar;
IV - propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério
Público Militar que não cumprir as condições do estágio· probatório.

SEÇÃOVII

OS SUBPROCURADORES-GERAIS DA JUSTIÇA MILITAR

Art. 140 Os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar serão designados
para oficiar junto ao Superior Tribunal Militar e à Câmara de Coordenação e Revisão.
Parágrafo único - A designação de Subprocurador- Geral Militar para
oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto para a categoria dependerá de
autorização do Conselho Superior.
Art.

141

Cabe

aos

Subprocuradores-Gerais

da

Justiça

Militar,

privativamente, o exercício das funções de:
I - Corregedor-Geral do Ministério Público Militar;
11 - Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar.
Art. 142 Os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar serão lotados nos
ofícios na Procuradoria· Geral da Justiça Militar.

----~~-~-··
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SEÇÃO VIII

DOS PROCURADORES DA JUSTIÇA MILITAR

Art. 143 Os Procuradores da Justiça Militar serão designados para oficiar
junto às Auditorias Militares.

§ 1° - Em caso de vaga ou afastamento do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar por prazo superior a trinta dias, poderá ser convocado pelo ProcuradorGeral, mediante aprovação pelo Conselho Superior, Procurador da Justiça Militar e
nenhum desses aceitando, poderá ser convocado Promotor de Justiça Militar, para
substituição.

§ 2° - O Procurador da Justiça Militar convocado, ou o Promotor de
Justiça Militar, receberá a diferença de vencimentos, correspondente ao cargo de
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, inclusive diárias e transporte se for o caso.
Art. 144 Os Procuradores da Justiça Militar serão lotados nos ofícios nas
Procuradorias da Justiça Militar.

SEÇÃOIX

DOS PROMOTORES DA JUSTIÇA MILITAR

Art. 145 Os Promotores da Justiça Militar serão designados para oficiar
junto às Auditorias Militares.
Parágrafo único - Em caso de vaga ou afastamento de SubprocuradorGeral da Justiça Militar por prazo superior a trinta dias, poderá ser convocado pelo
.Procurador-Geral, mediante aprovação do Conselho Superior, Procurador da Justiça
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Militar e nenhum desses aceitando, poderá ser convocado Promotor da Justiça Militar,
para a substituição.
Art. 146 Os Promotores da Justiça Militar serão lotados nos ofícios nas
Procuradorias da Justiça Militar.

SEÇÃOX

DAS UNIDADES DE LOTAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 147

Os ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça Militar e nas

Procuradorias da Justiça Militar são unidades de lotação e de ·administração do
Ministério Público Militar.
Art. 148 A estrutura das unidades de lotação e de administração será
organizada por regulamento, nos termos da lei.
CAPiTULO V

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS

SEÇÃOI

DA COMPETêNCIA, DOS ÓRGÃOS E DA CARREIRA

Art. 149

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios exercerá

as suas funções nas causas de competência do Tribunal de Justiça e dos Juízes do
Distrito Federal e Territórios.

-

~

-
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Art. 150 Incumbe ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios:
I - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos
correlatas;
11 - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito
policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas;
III - requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos
administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e
produzir provas;
IV - exercer o

control~

externo da atividade da polícia do Distrito Federal

e da dos Territórios;
V - participar dos Conselhos Penitenciários;

'

VI - participar, como instituição observadora, na forma e nas condições
estabelecidas em ato do Procurador-Geral. da República, de qualquer órgão da
administração pública direta, indireta ou fundacional do Distrito Federal, que tenha
atribuições correlatas às funções da Instituição;
VIl - fiscalizar a execução da pena, nos processos de competência da
Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Art 151 Cabe ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão sempre que se cuide de
garantir- lhes o respeito:
I - pelos Poderes Públicos do Distrito Federal e dos Territórios;
11 - pelos órgãos da administração pública, direta ou indireta, do Distrito
Federal e dos Territórios;.
III - pelos concessionários e penmissionários do serviço público do Distrito
Federal e dos Territórios;
IV - por entidades que exerçam outra função delegada do Distrito
Federal e dos Territórios.
Art.

152

O

Procurador-Geral

de

Justiça

designará,

dentre

os

Procuradores de Justiça e mediante prévia aprovação do nome pelo Conselho
Superior, o Defensor Distrital dos Direitos do Cidadão, para servir pelo prazo de dois
anos, permitida a recondução, precedida de nova decisão do Conselho Superior.
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§ 1° - Sempre que possível. o Defensor não acumulará o exercício de

suas funções com outras do Ministério Público.

§ 2° - O Defensor somente será dispensado, antes do termo de sua
investidura, por iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, anuindo a maioria absoluta
do Conselho Superior.
Art. 153 São órgãos do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios:
I - o Procurador-Geral de Justiça;
11 - o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça;
III - o Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios;
IV- a Corregedoria do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
V - as Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios:
VI -os Procuradores de Justiça;
Vil -os Promotores de Justiça;
VIII - os Promotores de Justiça Adjuntos.
Art. 154 A carreira do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é
constituída pelos cargos de Procurador de Justiça, Promotor de Justiça e Promotor de
Justiça Adjunto.
Párágrafo único - O cargo inicial da carreira é o de Promotor de Justiça
Adjunto e o último o de Procurador de Justiça.

SEÇÃO 11

DO PROCURADOR-GERAL DE JUC-:-!ÇA

Art. 155 O Procurador-Geral de Justiça é o Chefe do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios.
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Art. 156 O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Presidente
da República dentre integrantes de lista tríplice elaborada pelo Colégio de
,-'rocuradores e Promotores de Justiça, para mandato de dois anos, pennítida uma
recondução, precedida de nova lista tríplice.
§ 1°- Concorrerão à lista tríplice os membros do Ministério Público do

Distrito Federal com mais de cinco anos de exercício nas funções da carreira e que não
tenham sofrido, nos últimos quatro anos, qualquer condenação definitiva ou não
estejam respondendo a processo penal ou administrativo.

§ 2° - O Procurador-Geral poderà ser destituído, antes do ténnino do
mandato, por deliberação da maioria absoluta do Senado Federal, mediante
representação do Presidente da República.
Art. 157

O Procurador-Geral designará,. dentre os Procuradores de

Justiça, o Vice-Procurador-Geral de Justiça, que o substituirá em seus impedimentos.
Em caso de vacãncia, exercerá o cargo o Vice-Presidente do Conselho Superior, até o
seu provimento definitivo.
Art. 158 Compete ao Procurador-Geral de Justiça exercer as funções
atribuídas ao Ministério Público no Plenário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua
competência.
Art. 159 Incumbe ao Procurador-Geral de Justiça, como Chefe do
Ministério Público:
I - representar o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
11 - integrar, como membro nato, o Colégio de Procuradores e
Promotores de Justiça, o Conselho Superior e a Comissão de Concurso;
III - designar o Defensor Distrital dos Direitos do Cidadão;
IV - designar um dos membros e o Coordenador de cada uma das
Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios;
V- nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios;
VI - decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
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VIl - determinar a abertura de correição. sindicância ou inquérito
administrativo;
VIII - detenninar a instauração de inquérito ou processo administrativo
contra servidores dos serviços auxiliares;
IX - decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor
dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência;
X- decidir, atendendo a necessidade do serviço, sobre:
a) remoção a pedido ou por permuta;
b) alteração parcial da lista bienal de desiQnações;
XI - autorizar ci afastarnénto de membros do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, ouvido o Conselho Superior, nos casos previstos em lei;
XII - dar posse aos membros do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios;
XIII - designar membro do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios para:
a) funcionar _nos órgãos em que a participação da Instituição seja
legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior;
b) integrar comissões técnicás ou científícas. relacionadas às funções da
Instituição. ouvido o Conselho Superior;
c) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância,
afastamento temporário. ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência
ou falta do substituto designado;
d) acompanhar

procedim~ntos administrativos e inquéritos policiais.

instaurados em áreas estranhas à sua competência específica, desde que relacionados
a fatos de_ interesse da Instituição;
XIV - homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado. de concurso
para ingresso na carreira;
XV - fazer publicar o aviso de existência de vaga, na lotação e na
relação bienal de designações;
.
.:~
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xv{ - propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho
Superior, a criação e a extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser
exercidas suas funções.
XVII - elaborar

a proposta orçamentária do Ministério Público do Distrito

Federal e Territórios, submetendo-a ao Conselho Superior;
XVIII - encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta
orçamentária do Ministério Público do Distrito Federal e Tehitórios, após sua aprovação
pelo Conselho Superior;
XIX - organizar a prestação

de contas

do exerc.icio

anterior,

encaminhando-a ao Procurador-Geral da República;
XX - praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal;
XXI - elaborar o relatório de atividades do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios;
XXII - coordenar as atividades do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios;
XXIII - exercer outras atribuições previstas em lei.
Art. 160 As atribuições do Procurador-Geral de Justiça, previstas nos
incisos XIII, alíneas "c", "d", XXII e XXIII, do artigo anterior, poderão ser delegadas a
Coordenador de Cãmare de Coordenação e Revisão.
.'

SEÇÂO III
,···

DO COLÉGIO DE PROCURADORES E PROMOTORES.DE JUSTIÇA

Art. 161 O Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, presidido
pelo Procurador-Geral de Justiça,
por todos os membros da carreira em
. é. integrado
.
âtividade no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Art. 162 Compete ao Colégio de Procuradores e Promotoràs"cie Justiça:
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- elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista
triplica para o cargo de Procurador-Geral de Justiça;
11'- opinar sobre assuntos gerais de interesse da Instituição.
III - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, lista
sêxtupla para a composição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
sendo elegíveis os membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com
mais de dez anos de carreira;
IV - eleger, dentre os Procuradores de Justiça e mediante voto
plurinominal, facultativo e secreto, quatro membros do Conselho Superior do Ministério
Público do DistritoFederal e Territórios;
V - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, lista
sêxtupla para a composição do Superior Tribunal de Justiça, sendo elegíveis os
membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com mais de trinta e
cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade.

§ 1°- Para os fins previstos nos incisos I, 11, III, IV e V, prescindir-se-é de
reunião do Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, procedendo-se segundo
dispuser o seu Regimento Interno, exigido o voto da maioria absoluta dos eleitores;

§ 2° - Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da instituição,
o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça reunir-se-á em local designado
pelo Procurador-Geral de Justiça, desde que convocado por ele ou pela maioria de
seus membros.

§ 3° - O Regimento Interno do Colégio de Procuradores e Promotores de
Justiça disporá sobre seu funcionamento.
SEÇÃOIV

DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Art. 163 O Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, tem a seguinte composição:
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.1 - o Procurador-Geral de Justiça e o Vice-Procurador-Geral de Justiça,
que o integram como membros natos;
11 - quatro Procuradores de Justiça, eleitos, para mandato de dois anos.
na forma do inciso IV do artigo anterior, permitida uma reeleição;
III - quatro Procuradores de Justiça, eleitos para um mandato de dois
anos, por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma
reeleição;

§ 1°- Serão suplentes dos membros de que tratam os itens 11 e III, os
demais votados, em ordem decrescente, observados os critérios gerais de desempate.

§ 2° - O Conselho Superior elegerá o seu Vice- Presidente, que
substituirá o Presidente em seus impedimentos e em caso de vacância.
Art. 164 O Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês. em dia previamente fixado, e
extraordinariamente, quando convocado pelo Procurador-Geral de Justiça ou por
proposta da maioria absoluta de seus membros.

Art. 165 Salvo disposição em contrário, .as deliberações do Conselho
Superior serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus
membros.
Art. 166 Compete ao Conselho Superior do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios:
I - exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, observados os princípios desta lei, especialmente para elaborar e
aprovar:
a) o seu Regimento Interno, o do Colégio de Procuradores e Promotores
de Justiça do Distrito Federal e Territórios e os das Câmaras de Coordenação e
Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
b) as normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira;
c) as normas sobre as designações para os cmerentes ofícios do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
d)

os

critérios

para

distribuição de inquéritos,

procedimentos

administrativos e quaisquer outros feitos no Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios;
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e) os critérios de promoção por merecimento, na carreira;
f) o procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio

probatório;
11 - aprovar o nome do Defensor Distrital dos Direitos do Cidadão;
III - indicar os integrantes das Câmaras de. Coordenação e Revisão;
IV - destituir, por iniciativa do Procurador-Geral e pelo voto de dois terços
de seus membros, o Corregedor-Geral;
V - elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento;
VI - elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios;
Vil - aprovar a lista de antigüidade do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios e decidir sobre as reclamações a ela concernentes;
VIII - indicar o membro do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios para promoção por antigüidade, observado o disposto no art. 93, 11, letra "d",
da Constituição Federal;
IX - opinar sobre a designação de membro do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios para:
a) funcionar nos órgãos em que a participação da Instituição seja
legalmente prevista;
b} il')tegrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da
Instituição;
X - opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios;
XI - determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os
relatórios correspondentes;
XII - determinar a instauração de processos administrativos em que o
acusado seja membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, apreciar
seus relatórios e propor as medidas cabíveis;
XIII - determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções,
de membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, indiciado ou acusado
em processo disciplinar, e seu retomo;
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XIV - autorizar a designação, em caráter excepcional, de membros do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para exercício de atribuições
processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada
categoria;
XV - designar a comissão de processo administrativo em que o acusado
seja membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
XVI - decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, propondo ao Procurador-Geral da
República, quando for o caso, a sua exoneração;
XVII - decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, por motivo de interesse público;
XVIII - autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o
Procurador-Geral da República ajuíze ação de perda de cargo contra membro vitalício
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos casos previstos em lei;
XIX - opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira;
XX - aprovar proposta de lei para o aumento do número de cargos da
carreira e dos ofícios;
XXI -.deliberar sobre a realização de concurso para ingresso na carreira,
designar os membros da Comissão de Concurso e opinar sobre a homologação dos
resultados;
XXII - aprovar a proposta orçamentária que integrará o projeto de
orçamento do Ministério Público da União;
XXIII - exercer outras funções atribuídas em lei.
Parágrafo único - O Procurador-Geral de Justiça e os membros do
Conselho Superior estarão impedidos de participar das decisões deste nos casos
previstos nas leis processuais para o impedimento e a suspeição de membros do
Ministério Público.
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SEÇÃOV

DAS CÂMARAS DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E

TERRITÓRIOS

Art 167 As Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios são órgãos setoriais de cóordenação, de integração e
de revisão do exercício funcional na instituição.
Art 168 As Câmaras de Coordenação e Revisão serão organizadas por
função ou por matéria, através de ato normativo.
Parágrafo único - O Regimento Interno,

que disporá sobre o

funcionamento das Cãmaras de Coordenação e Revisão, será elaborado e aprovado
pelo Conselho Superior;
Art. 169 As Câmaras de Coordenação .e Revisão do Ministério Público
Federal e Territórios serão compostas por três membros do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios, sendo um indicado pelo Procurador-Geral de Justiça e
dois pelo Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios,
juntamente com seus suplentes, para um mandato de dois anos, sempre que possível,
dentre integrantes do último grau da carreira.
Art. 170 Dentre os integrantes da respectiva Cãmara de Coordenação e
Revisão, um será designado pelo Procurador-Geral para a função executiva de
Coordenador.
Art. 171 Compete às Câmaras de Coordenação e Revisão:
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I - promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais que
atuem em ofícios ligados à sua atividade setorial, observado o princípio da
independência funcional;
II - manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas
afins;
III - encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais
que atuem em seu setor;
IV - homologar a promoção de arquivam·ento de inquérito civil ou peças
de informação ou designar outro órgão do Ministério Público para fazê-lo;
V - manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito
parlamentar ou peças de informação. exceto nos casos de competência originária do
Procurador-Geral;
VI - resolver sobre a distribuição especial de inquéritos, feitos e
procedimentos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir;
VII - resolver sobre a distribuição especial de feitos, que, por sua
contínua reiteração, devam receber tratamento uniforme.
VIII - decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios.
Parágrafo único - A competência fixada nos incisos VI e VII será
exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho
Superior.

SEÇÃOVI

DA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

Art. 172

A Corregedoria do Ministério Público do Distrito Federal e

Territórios, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades
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funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios.
Arl 173 O Corregedor-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios será nomeado pelo Procurador-Geral dentre os Procuradores de Justiç;a
integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de dois
anos, renovável uma vez.

§ 1° - Não poderão integrar a lista triplica os membros do Conselho
Superior.
§ 2" - Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da
lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador-GeraL

§ 3° - O Corregedor-Geral poderá ser destituído por iniciativa do
Procurador-Geral, antes do ténnino do mandato, pelo Conselho Superior, observado o
disposto no inciso IV do arl166.
Art. 174 Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios:
I - participar, sem direito a voto, das reuniões do Conselho Superior,
11 - realizar, de ofício ou por deteiminação do Procurador-Geral ou do
Conselho Superior, correições e sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios;
III - instaurar

inquérito contra integrante da carreira e propor ao

Conselho Superior a instauração do processo administrativo conseqüente;
IV - acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios;
V - propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios que não cumprir as condições do estágio
probatório.
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SEÇÃO VIl

DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA

Art. 175 Os Procuradores de Justiça serão designados para oficiar junto
ao Tribunal de Justiça e nas Câmaras de Coordenação e Revisão.
Parágrafo único - A designação de Procurador de Justiça para oficiar em
órgãos jurisdicionais diferentes do previsto para a categoria dependerá de autorização
.. .
do Conselho Superior.
Art. 176 Cabe aos Procuradores de Justiça., privativamente, o exercício
das funÇões de:
I - Corregedor-Geral do Ministério Público do Distrito. Federal e
Territórios;
11 - Defensor Distrital dos Direitos do Cidadão.
III - Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão;
Art. 177

Os Procuradores de Justiça serão lotados nos ofícios na

Procurado_rja Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios ..

SEÇÃO VIII
··I

.

DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA

Art. 178 Os Promotores de Justiça serão designados para oficiar junto às
Varas da Justiça do Distrito

fe:i::c~·

.c ;--
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Parágrafo único - Os Promotores de Justiça serão lotados nos ofícios
previstos para as Promotorias de Justiça.

SEÇÃOIX

DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA ADJUNTOS

Art. 179 Os Promotores de Justiça Adjuntos serão designados para
oficiar junto às Varas da Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Parágrafo único - Os Promotores de Justiça Adjuntos serão lotados nos
ofícios previstos para as Promotorias de Justiça.

SEÇÃOX

'
DAS l,INIDADES DE LOTAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO

I.

Art. 180 Os ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça do Distrito Federal
e Territóriós · e nas Promotorias de Justiça serão unidades de lotação e de
administração do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Art. 181 A estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça será
organizada por Regulamento, nos termos da lei.

J

I

~--=---

Janeiro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 15 3TT- >---.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÓES ESTATUTÁRIAS ESPECIAIS

CAPÍTULO I

DA CARREIRA

SEÇÃOI

DO PROVIMENTO

Art. 182 Os cargos do Ministério Público da União, salvo os

de

Procurador-Geral da República, Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar e Procurador- Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, são de
provimento vitalício e constituem as carreiras independentes de cada ramo.
Art. 183 Os cargos das classes iniciais serão providos por nomeação,
em caráter vitalício, mediante concurso público específico para cada ramo.
Art. 184 A vitaliciedade somente será alcapçada após dois anos de
efetivo exercício.
Art. 185 É vedada a transferência ou aproveitamento nos cargos do
Ministério Público da União, mesmo de um para outro de seus ramos.

'·'
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SEÇÃO 11

DO CONCURSO

Art. 186 O concurso público de provas e títulos para ingresso em cada
carreira do Ministério Público da União terá âmbito nacional, destinando-se ao
preenchimento de todas as vagas existentes e das que ocorrem no prazo de eficácia.
Parágrafo único - O concurso será realizado, obrigatoriamente, quando o
número de vagas exceder a dez por cento do quadro respectivo e, facultativamente, a
juízo do Conselho Superior competente.
Art. 187 Poderão inscrever-se no concurso bacharéis em Direito há pelo
menos dois anos, de comprovada idoneidade moral.
Art. 188
Conselho

s~perior

O concurso obedecerá ao regulamento elaborado pelo

competente, observado o disposto no art. 31.

Art. 189 A Comissão de Conci.trso será integrada pelo Procurador-Geral,
seu Presidente, por dois membros do respectivo ramo do Ministério Público e por um
jurista de reputação ilibada, indicados pelo Conselho Superior e por um advogado
indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
Art. 190 O edital de abertura do concurso conterá a relação dos cargos
vagos, com a respectiva lotação, e fixará, para as inscrições, prazo não inferior a trinta
dias, contado de sua publicação no Diário Oficial •.
Art. 191 Não serão nomeados os candidatos aprovados no concurso,
que tenham completado sessenta e cinco anos ou que venham a ser considerados
inaptos para o exercício do cargo, em exame de higidez física e mental.
Art. 192 O Procurador-Geral competente, ouvido o Conselho Superior,
decidirá sobre a homologação do concurso, dentro de trinta dias, contados da
publiCação do resultado final.
Art. 193 O prazo de eficácia do concurso, para efeito de nomeação, será
de dois anos contados da publicação do ato homologatório, prorrogável uma vez pelo
mesmo período.
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Art. 194 A nomeação dos candidatos habilitados no concurso obedecerá

à ordem de classificação.
§ 1•- Os candidatos aprovados, na ordem de classificação, escolherão

a lotação de sua preferência, na relação das vagas que, após o resultado do concurso,
o Conselho Superior decidir que devam ser providas inicialmente.

§ 2° - O candidato

aprovado

poderá

renunciar à

nomeação

correspondente á sua classificação, antecipadamente ou,até o termo final do prazo de
posse, caso em que o renunciante para o último lugar na lista dos classificados.

SEÇÃO III
DA POSSE E DO EXERCiCIO

Art. 195 O prazo para a posse nos cargos do Ministério Público da União
é de trinta dias, contado da publicação do ato de nomeação, prorrogável por mais
sessenta dias, mediante comunicação do nomeado, antes de findo o primeiro prazo.
Parágrafo único - O empossado prestará compromisso de bem cumprir
os deveres do cargo, em ato solene, presidido pelo Procurador-Geral.
Art. 196 Para entrar no exercício do cargo, o empossado terá o prazo de
trinta dias, prorrogável por igual período, mediante comunicação, antes de findo o
prazo inicial.

SEÇÃOIV

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 197 Estágio probatório é o período dos dois primeiros anos de
efetivo exercício do cargo pelo membro do Ministério Público da União.
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Art. 198 Os membros do Ministério Público da União, durante o estágio
probatório, somente poderãp perder o cargo mediante decisão da maioria absoluta do
respectivo Conselho Superior.

SEÇÃOV

DAS PROMOÇÕES

Art. 199 Às 'promoções far-se-ão, alternadamente, por antigüidade e
merecimento.

§ 1° - A promoção deverá ser realizada até trinta dias da ocorrência da
vaga; não d~Cr'!'tada no prazo legal, a promoção produzirá efeitos a partir do termo final
dele.

§ 2° - Para todos os efeitos, será considerado promovido o membro do
Ministério Público da União que vier a falecer ou se aposentar sem que tenha sido
efetivada, no prazo legal, a promoção que cabia por antigüidade, ou por força do § 3•

.

do art. 200 .

•.

~

§ 3° - É facultada a recusa de promoção, sem prejuízo do critério de

.

preenchimento
da vaga recusada.
' .
- .

§ 4° É facultada a renúncia à promoção, em qualquer tempo, desde
que haja vaga na categoria imediatamente anterior.
·· ··• Art. 200

b

merecimento, para efeito de promoção, será apurado

mediante critérios de ordem objetiva, fixados em regulamento elaborado pelo Conselho
Superior do respectivo ramo, observado o disposto no art. 31 desta lei.

§ 1° - Á promoção por merecimento só poderão concorrer os membros
do Ministério Público da União com pelo menos dois anos de exercíci.o na categoria e
integrantes da primeira· quinta parte da lista de antigüidade, salvo se não houver com
tais requisitos quem aceite o lugar vago; em caso de recusa, completar-se-é a fração
incluindo-se outros integrantes da categoria, na seqüência da ordem de antigüidade.
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§ 2° - Não poderá concorrer à promoção por merecimento quem tenha
sofrido penalidade de censura ou suspensão, no período de um ano imediatamente
anterior à ocorrência da vaga, em caso de censura; ou de dois anos, em caso de
suspensão.

§ 3° - Será obrigatoriamente promovido quem houver figurado por três
vezes consecutivas, ou cinco alternadas, na lista tríplice elaborada pelo Conselho
Superior.
Art. 201 Não poderá concorrer à promoção por merecimento, até um dia
após o regresso, o membro do Ministério Público da União afastado da ca_rreira para;
<

<

I - exercer cargo eletivo ou a ele concorrer;
11 - exercer outro cargo público permitido por IE!i.
Art. 202 Para efeito de promoção,. entende-se por antigOidade o tempo .
de efetivo serviço no cargo, nos termos da lei.

§ 1o - A lista de antigOidade será organizada no primeiro trimestre de
cada ano, aprovada pelo Conselho Superior e publicada no· Diário Oficial até o último
dia do mês seguinte.
. .

§ 2° - O prazo para reclamação contra a lista de antigOidade será de·
trinta dias, contado da publicação.
" '

~

'

-

§ 3° - O desempate na classificação por antig.Oidade será determinado,
sucessivamente, pelo tempo de serviço na respectiva carreira do Ministério Público da
União, pelo tempÕ de serviço público federal, pelo tempo de serviço público em geral e
pela idade dos candidatos, em favor do mais iqoso;. na classificação inicial, o primeiro
desempate será determinado pela classificação no concurso.,

:1

o.

§ 4° - Na indicação à promoção por antigOidade, o Conselho Superior
somente poderá recusar o mais antigo pelo voto de dois terços de seus integrantes,
repetindo-se a votação até fixar-se a indicação.

'.'
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SEÇÃOVI

DOS AFASTAMENTOS

Ait.· 203 SEÍm prejuízo dos vencimentos, vantagens, oli qualquer direito,
o membro do Min.istério Público da União poderá afastar-se de suas funções:
I - até oito dias consecutivos, por motivo de casamento;
ít"-"'até oit(fdiâs consecutivos, por motivo de falecimento de cônjuge ou
companheirél, ascendente .,oú desce'ndente, irmão ou pessoa que viva sob sua
dependência' ecóriômica~. ' ~· '
III - até cinco dias . úteis, para comparecimento a encontros ou
congressos, no âmbito da Instituição ou promovidos pela entidade de classe a que
pertença, atendida a necessidade do serviço.
Art. 204 O membro do Ministério Público da União poderá afastar-se do
exercício de sua funções para:
I - freqüentar eursos de aperfeiçoamento e estudos, no País ou no
exterior, por prazo não superior a dois anos, prorrogável, no máximo, por igual período;
~-~---

c

'

~

"

••••

11 - comparecer a seminários ou congressos, no País ou no exterior;
IIi_ - ministrar cursos e seminários destinados ao aperfeiçoamento dos
membros da Instituição;
• I

'_IV- exercer cargo eletivo nos casos P,revistos em lei ou.a ~le ço_ncorrer, ,
•
'.- _ t
_-•cl~ _:_
1 1
'-_- \ o ' ·
.
•
, '
• , • , , _,
,
.
•
,
~,
observadas as seguintes condições:
'

1,1.

•

·-

a) o afastamento será facultativo e sem remuneração, durante o período ..
entre a escqlh!l como candi~_ato a cargo eletivo em convenção partidária e a véspera
do registro da candidatura na _Justiça Eleitoral;

.

.-

...

. , b) o afastamento será obrigatório a partir do dia do registro dacandidatura pela

Justi~.

V - ausentar~sê' do País em missão oficial;
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§ 1° - O afastamento, salvo na hipótese do inciso IV, só se dará
mediante autorização do Procurador-Geral, depois de ouvido o Conselho Superior e
atendida a necessidade de serviço.

§ 2° - Os casos de afastamento previstos neste artigo dar-se-ão sem
prejuízo dos vencimentos,

vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo,

assegurada, em caso do inciso IV, a escolha da remuneração preferida, sendo o tempo
de afastamento considerado de efetivo exercício para todos os fins e efeitos de direito.

§ 3° - Não se considera de efetivo exercício, para fins de estágio
probatório, o período de afastamento do membro do Ministério Público da União.

§ 4° - Ao membro do Ministério Público da L!nião que haja se afastado
de .sua fl!nções para o fim previsto no inciso I, não

ser~

.C<?ncedida exoneração ou

licença para tratar de interesses particulares antes de decorrido período igual ao de ..
afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento do que houver recebido a título
de vencimentos e vantagens em virtude do afastamento.

.-. .
-

SEÇÃO VIl

DA REINTEGRAÇÃÔ

Art. 205 A reintegração, que decorrerá de decisão judicial passada em
julgado, é o ·reingresso do membro do Ministério Público da União na carreira, com
ressarcimento dos vencimentos e vantagens deixados de perceber em razão da
demissão, contando-se o tempo de serviço correspondente ao afastamento.

§ 1° - O titular do cargo no qual se deva dar a reintegração será
reconduzido àquele que anteriormente ocupava, o mesmo acontecendo com o titular do
cargo para o qual deva ocorrer a recondução; sendo da classe inicial o cargo objeto da
reintegração ou da recondução, seu titular ficará em disponibilidade, com proventos
idênticos é remuneração que venceria, se em atividade estivesse.
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§ 2" - A disponibilidade prevista no parágrafo anterior cessará com o
"\Proveitamento obrigatório na primeira vaga que venha a ocorrer na classe inicial.

§ 3" - O reconduzido, caso tenha sido promovido por merecimento, fará
jus á promoção na primeira vaga a ser provida por idêntico critério, atribuindo-se-lhe,
quanto á antigüidade na classe, os efeitos de sua promoção anterior_

§ 4° - O reintegrado será submetido ao exame médico exigido para o
ingresso na carreira. e, verificando-se sua inaptidão para exercício do cargo, será
aposentado, com as vantagens a que teria direito, se efetivada a reintegração.

SEÇÃOVIII

DA REVERSÃO E DA READMISSÃO

Art. 206 A reversão é o reingresso, na carreira, do membro do Ministério
Público aposentado, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria.

§ 1° - A reversão far-se-á de ofício ou a pedido.
§ 2° - A reversão de ofício dar-se-á no mesmo cargo ou, se extinto este,
em cargo a ele correspondente; caso se encontre provido o cargo, aplica-se o disposto
no artigo anterior.

§ 3° - A reversão a pedido será feita no mesmo cargo anteriormente
ocupado pelo aposentado, ou em cargo equivalente, e dependerá das seguintes
condições:
I - existência de vaga em cargo a ser provido mediante promoção por
merecimento;
11- inexistência de candidato aprovado em concurso, quando se tratar de
reversão para cargo de classe inicial da carreira;
III - ter sido requerida até cinco anos depois da aposentadoria;
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IV - contar o aposentado menos de sessenta e cinco anos de idade à
data do pedido;
§ 4°- Será contado como tempo de serviço, para todos os efeitos legais,
o período entre a aposentadoria e a reversão, se aquela tiver sido causada por erro
administrativo para o qual não haja concorrido o aposentado.
§ 5° - A reversão será condicionada ao resultado do exame exigido para
ingresso na carreira.
Art. 207 A readmissão é o reingresso, na carreira, do membro do
Ministério Público exonerado a pedido;

§ 1° - A readmissão far-se-á a pedido do interessado e dependerá de
inspeção médica favorável.

§ 2• - A readmissão far-se-á em cargo da classe inicial da carreira e
dependerá da inexistência de candidato aprovado em concurso, que aceite nomeação.

CAPÍTULO 11

DOS DIREITOS .

SEÇÃO I

DA VITALICIEDADE E DA INAMOVIBILIDADE

Art. 208 Os membros do Ministério Público da União, após dois anos de
efetivo exercício, só poderão ser demitidos por decisão judicial transitada em julgado.
Parágrafo único - A propositura de ação para perda de cargo, quando
decorrente de proposta do Conselho Superior depois de apreciado o processo
administrativo, acarretará o afastamento do membro do Ministério Público da União do
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exercício de suas funções, com a perda dos vencimentos e das vantagens pecuniárias
do respectivo cargo.
Art. 209 Os membros do Ministério Público da União são inamovíveis,
salvo motivo de interesse público. na forma desta lei.
Art. 210 A remoção, para efeito desta lei, é qualquer alteração de
lotação.
Parágrafo único - A remoção será feita de ofício, a pedido singular ou
por permuta.
• Art. 211 A remoção de ofício, por iniciativa do Procurador-Geral, ocorrerá
somente por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior, pelo
voto de dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa.
Art. 212 A remoção a pedido singular atenderá à conveniência do
serviço, mediante requerimento apresentado nos quinze dias seguintes à publicação de
aviso da existência de vaga; ou, decorrido este prazo, até quinze dias após a
publicação da deliberação do Conselho Superior sobre a realização de concurso para
ingresso na carreira.

§ 1°- O aviso será publicado no Diário Oficial, dentro de quinze dias da
vacância.

§ 2° - Havendo mais de um candidato à remoção, ao fim do primeiro
prazo previsto no "caput" deste artigo, será removido o de maior antigüidade; após o
decurso deste prazo, prevalecerá a ordem cronológica de entrega dos pedidos.
Art. 213 A remoção por permuta será concedida mediante requerimento
dos interessados.

SEÇÃO 11

DAS DESIGNAÇÕES

Art. 214 A designação é o ato que discrimina as funções que sejam
compatíveis com as previstas nesta lei, para cada classe das diferentes carreiras.
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Parágrafo único - A designação para o exercício de funções diferentes
das previstas para cada classe, nas respectivas carreiras, somente será admitida por
interesse do serviço, exigidas a anuência do designado e a autorização do Conselho
Superior.
Art. 216 As designações serão feitas observados os critérios da lei e os
estabelecidos pelo Conselho Supenor:
I - para o exercício de função definida por esta lei;
11 - para o exercício de função nos ofícios definidos em lei.
Art. 217 .As designações, salvo quando estabelecido outro critério por
esta lei, serão feitas por lista, no último mês do ano, para vigorar por um biénio,
facultada a renovação.
Art 218 A alteração da lista poderá ser feita, antes do termo do prazo,
por interesse do serviço, havendo:
I - provimento de cargo;
11 - desprovimento de cargo;
III - criação de ofício;
IV - extinção de ofício;
V - pedido do designado:
VI - pedido de permuta.
Art 219 A alteração parcial da lista, antes do termo do prazo, quando
modifique a função do designado, sem a sua anuência, somente será admitida nas
seguintes hipóteses:
I - extinção, por lei, da função ou ofício para o qual estava designado;
11 - nova lotação, em decorrência de:
a) promoção; e
b) remoção;
III - afastamento ou disponibilidade;
IV - aprovação pelo Conselho Superior, de proposta do ProcuradorGeral, pelo voto secreto de dois terços de seus membros.
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Parágrafo único - A garantia estabelecida neste artigo não impede a
acumulação eventual de ofícios ou que sejam ampliadas as funções do designado.
Art. 220 Os membros vitalícios do Ministério Público da União poderão
ser postos em disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, por
motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior, pelo voto de dois
terços de seus membros, assegurada ampla defesa.

SEÇÃO III

DAS FÉRIAS E LICENÇAS

Art. 221. Os membros do Ministério Público terão direito a férias de
sessenta dias por ano, contínuos ou divididos em dois períodos iguais, salvo acúmulo
por necessidade de serviço e pelo máximo de dois anos.

§ 1°- Os períodos de gozo de férias dos membros do Ministério Público
da União, que oficiem perante Tribunais, deverão ser simultâneos com os das férias
coletivas de.stes, salvo motivo relevante ou o interesse do serviço.

§

~

- Independentemente de solicitação, será paga ao membro do

Ministério PúbliCQ da União, por ocasião das férias, importância cbrrespondente a um
terço da remuneração do período em que as mesmas devam ser gàzadas.

§ 3° - O pagamento da remuneração .das férias será efetuado até dois
dias antes do início de gozo do respectivo período, facultada a conversão de um terço
das mesmas em abono pecuniário, requerido com pelo menos sessenta dias de
antecedência, nele considerado o valor do acréscimo previsto no parágrafo anterior.

§ 4° - Em caso de exoneração, será devida ao membro do Ministério
Público da União indenização relativa ao período cie férias a que tiver direito e ao
incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração
superior a quatorze dias, calculada com
publicado o ato exoneratório.

base na remuneração do mês em que for
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Art 222 O direito a férias será adquirido após o primeiro ano de
exercício.
Art 223 Conceder-se-á aos membros do Ministério Público da União
licença:
I - por motivo de doença em pessoa da família;
11 - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;
III - prêmio por tempo de sertiço;
IV - para tratar de interesses particulares;
V - para desempenho de mandato classista;_
§ 1°- A licença prevista no inciso I será precedida de exame por médico

ou junta médica oficial, considerando-se pessoas da família o cônjuge ou companheiro,
o padrasto, a madrasta, o ascendente, o descendente, o enteado, o colateral
consangüíneo ou afim até o segundo grau civil. A licença estará submetida, ainda, as
segtJinte condições:
a} somente
será
direta do membro do
.'
. .
.
. deferida se a assistência'
.

Ministério Público' da· União for indispensável e não puder s~r dada simultaneamente
com o exercício do cargo;

b} será concedida sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer
'

.

.

.

direito inerente ao cargo, salvo para contagem de tempo de serviço em .estágio
probatório, até noventa ·dias, podendo

s~~ prorr~gada por igual prazo riàs mesmas

condições. Excedida a prorrogação, a licença será considerada como para tratar de
interesses particulares.

§ 2° - A licença previstà no inciso 11 poderá ser concedida quando o
cõh)uge ou compantieiro' for deslocado para outro ponto do território nacional, para o
exterior ou para exerCício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo; será
por prazo indeterminado e sem remuneração, salvo se o membro do Ministério Público
da União puder ser lotado, provisoriamente, em ofício vago no local para onde tenha se
deslocado e compatível com o seu cargc, caso em que a ::.::ei1Ç2 ;erá convertida em
remoção provisória.

§ 3° - A licenÇa prevista ao inciso III será devida após cada qüinquênio
ininterrupto de exercício, pelo prazo de três meses, observadas as seguintes
condições:
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a) será convertida em pecúnia em favor dos beneficiário do membro do
Ministério Público da União falecido, que não a tiver gozado;
b) não será devida a quem houver sofrido penalidade de suspensão
durante o período aquisitivo ou tiver gozado as licenças previstas nos incisos 11 e IV;
c) será concedida sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer
direito inerente ao cargo;
d) para efeito de aposentadoria, será contado em dobro o período não
gozado.

§ 4° - A licença prevista ao inciso IV poderá ser concedida ao membro do
Ministério Público da União vitalício, pelo prazo de até dois anos consecutivos, sem
remuneração, observadas as seguintes condições:
a) poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do interessado
ou no interesse do serviço;
b) não será concedida nova licença antes de decorrido dois ano.s do
término da anterior.

§ s•- A licença prevista no inciso V será devida ao membro do Ministério
Público da União investido em mandato em confederação, federação, associação de
classe de âmbito nacional ou sindicato representativo da categoria, observadas as
seguintes condições:
·~) somente farão jus

à licença

os eleitos para cargos de direçãci ciú ·

representação nas referidas entidades, até o máximo de três por entidade;
· b) a licença

"'.

terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no

caso de reeleição, e por uma única vez;
·. · c) será conêedida sem prejuízo dos vencimentos; vantagens ou qualquer
direito inerente ao cargo.·

'.
a• - É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período

'.

§

da licença prevista no inciso I.

§ 7• - A licença concedida dentro de sessenta dias do término de outra
da mesma espécie será considerada como prorrogação.
Art. 224 Conceder-se-à aos membros do Ministério Público da União,
além das previstas no artigo anterior, as seguintes licenças:
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I - para tratamento de saúde. ·a pedido ou de ofício, com base em perícia
médica, observadas as seguintes condições:
a) a licença será concedida sem prejuízo dos vencimentos e vantagens
do cargo;
b) a perícia será feita por médico ou junta médica oficial, se necessário,
na residência do examinando ou no estabelecimento hospitalar em que. estiver
internado;
c) inexistindo médico oficial, será aceito atestado passado por médicO
particular:
d) findo o prazo da licença; o licenciado seiá submetido· a inspeção
médica oficial, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação dà licença ou pela
aposentadoria;
e) a existência de indícios de lesões orgânicas ou funcionais é motivo de
inspeção médica.
11 - por acidente em serviço, observadas as seguintes condições:

à) cohflglira

acidente em 'serviço o dano tisico ou mental que se

relacione, mediata ou imediatamente, ccim as funções exercidas;
b) equipara-se ao acidente em serviço o dano

decorrented~. a9.ress~o

não provocada e sofrida
no
bem como o dano
sofrido ,em trânsito a
.
. . .exercício
. .. . funcional,
'
'
ele pertinente;
)

c) a licença será conce.dida sem prejuízo dos vencimentos é vantagens
inerentes ao exercício do cargo;
serviço,
necessite de. tratamento
especializado,
d) o aci.c!entaqo em
...
. . que
''.
''
não disponível em instituição pública, poderá ser tratado em instituição privaqa, á conta
-

d~

'.

recursos públicos, desde que o tratamento seja recomendado por junta médica

oficial;
e) a prova do .acidente deverá ser feita no prazo de dez dias, contado de
sua ocorrência, prorrogável quándo as circunstâncias o exigirem.
III - á gestante, por cento e vinte dias, observadas as
condições:

s~uintes
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a) poderá ter início no primeiro dia no nono mês de gestação, salvo
antecipação por prescrição médica:
b) no caso de nascimento prematuro. a licença terá início a partir do
parto;
c) no caso de natimorto, decorridos trinta dias do evento a mãe será
submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá as suas funções:
d) em caso de aborto atestado por médico oficial, a licença dar-se-á por
trinta dias, a partir da sua ocorrência;
.IV - pelo nascimento ou a adoção de filho, o pai ou adotante, até cinco

dias consecutivos;
V - pela adoção ou a obtenção de guarda judicial de criança até um ano
de idade, o prazo dà licença do adotante ou detentor da guarda será de trinta dias.

SEÇÃOIV

DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS

Art. 225 Os membros do Ministério Público da União receberão o
vencimento, a representação e as gratificações previstas em lei.

§ 1o - Sobre os vencimentos incidirá a gratificação adicional por tempo
de serviço, à razão de um por cento por ano de serviço público efetivo, sendo
computado o tempo de advocacia, até o máximo de quinze anos, desde que não
cumulativo com tempo de serviço público.
§ 2° - A representação

e as gratificações incorporam-se

aos

vencimentos e aos proventos para todos os efeitos legais.

§ 3° - Os vencimentos serão fixados com diferença não superior a dez
por cento de uma para outra das classes de cada carreira.
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§ 4° - Os Subprocuradores-Gerais do Ministério Público da União terão
os mesmos vencimentos e vantagens.
Art. 226 Os vencimentos do Procurador-Geral da República são os de
Subprocurador-Geral da República, acrescidos de vinte por cento, não podendo
exceder os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por
Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo único - O acréscimo previsto neste artigo não se incorpora aos
vencimentos do cargo de· Procurador-Geral da República.
Art. 227 As gratificações percebidas em caráter geral pelos membros do
Ministério Público da União serão acrescidas de percentuais, fixados por ato do
Procurador-Geral da República, em caso de:
~

.

I

'

I - exercício em ofício de difícil provimento, assim definido em ato do
respectivo Conselho Superior;
11 - exercício cumulativo de ofícios e funções;
III - exercício cumulativo de função eleitoral;
IV - exercício em oficio situado em local insalubre ou em circunstâncias
de acentuado risco à saúde ou à vida;
Art. 228 Os membros do Ministério Público da União farão jus, ainda, às
seguintes vantagens:
I - ajuda de custo em caso de:
a) remoção de oficio, promoção ou nomeação que importe em alteração
do domicilio legal, para atender às despesas de instalação na nova sede de exercício
de vencimentos;
em
.. valor correspondente a até-. três meses
.
'

,•.

\

•

j

•

. b) serviço fora da sede de exercício, por período superior a trinta dias.

em valor correspondente a um trinta avos dos vencimentos, pelos dias em que perdurar
o serviço, sem prejuízo da percepção de diárias;
11 - diárias, por serviço eventual fora da sede, de valor mínimo
equivalente a um trinta avos dos vencimentos para atender às despesas de locomoção,
alimentação e pousada;
III - transporte:
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a) pessoal e dos dependentes, bem como de

mobiliá~o.

em caso de

remoção, promoção ou nomeação, previstas na alínea "a" do inciso I;
b) pessoal, no caso de qualquer outro deslocamento a serviço, fora da
sede de exercício;
IV - auxílio-doença, no valor de um mês de vencimentos, quando ocorrer
licença para tratamento de saúde por mais de doze meses, ou invalidez declarada no
curso deste prazo;
V- salário-família;
VI - "pro labore" pela atividade de magistério, por hora-aula proferida em
cursos, seminários ou outros eventos destinados ao aperfeiçoamento dos membros da
Instituição.
VIl - assistência médico-hospitalar, extensiva aos inativos, pensionistas e
dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a
· prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais
médicos, paramédicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como· o fornecimento e a
aplicação dos meios e dos cuidados essenciais à saúde;
VIII - auxílio-moradia, em caso de lotação em local cujas condições de
moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas, assim definido em ato do
Procurador-Geral da República;
IX - gratificação natalina, correspondente a um doze avos da
remuneração a que fi4er jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo
ano. considerando-se como mês integral a fraÇão igual ou superior a quinze dias_

§ 1° A gratificação natalina será paga até o dia vinte do mês de
dezembro de cada ano.

§ 2° - Em caso de exoneração antes do mês de dezembro, a gratificação
natalina será proporcional aos meses de exercício e calculada com base na
remun·eração do mês em que ocorrer a exoneração.

§ 3° - A. gratificação natalina não será cc:1sider:J::a para cálculo de
qualquer vantagem pecuniária.

§ 4° - Em caso de nomeação, as vantagens previstas nos incisos I,
alínea "a", e III, alínea "a", são extensivas ao membro do Ministéno Público da União
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sem vínculo estatutário imediatamente precedente. desde que seu último domicílio
voluntário date de mais de doze meses.
§ 5° - O Procurador-Geral da República arbitrará os valores das
vantagens previstas nos incisos 11. III, V. VI e Vil.
§ 6° - A assistência médico-hospitalar de que trata o inciso VIl será
proporcionada pela União, de preferência através de seus serviços, de accrdo com
normas e condições reguladas por ato do Procurador-Geral da República, sem prejuízo
da assistência devida pela previdência social.
§

7° -

O

Procurador-Geral

da

República

fixará

e

atualizará,

periodicamente. atendidas as normas previstas neste artigo, o valor das vantagens nele
estipuladas.
§ 8° - À família do membro do Ministério Público da União que falecer
no prazo de um ano a partir de remoção de ofício, promoção ou nomeação de que
tenha resultado mudança de domicílio legal, serão devidos a ajuda de custo e o
transporte para a localidade de origem, no prazo de um ano, contado do óbito.
Art. 229 Salvo por imposição legal, ou ordem judicial, nenhum desconto
incidirá sobre a remuneração ao provento e à pensão devida aos membros do
Ministério Público da União ou a seus beneficiários.

§ 1o

-

Mediante autorização dq devedor, poderá haver consignação em

folha de pagamento a favor de terceiro.

§ 2° - As reposições e indenizações em favor do erário serão
descontadas em parcelas mensais de valor não excedente à décima parte da
remuneração ou provento, em valores atualizados.
Art. 230

O membro do Ministério Públicc da União que, estando em

débito cem o erário, for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou
disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias para quitar o débito.
Parágrafo únicc - Não occrrendo a quitação do débito no prazo
estabelecido neste artigo, deverá ele ser inscrito em dívida ativa.
Art. 231

A remuneração, o provento e a pensão dos membros do

Ministério Públicc da União e de seus beneficiários não serão objeto de arresto,
seqüestro ou penhora, salvo em caso de dívida de alimentos, resultante de decisão
judicial.

345

346 Sexta'feira · !5

DIÁRIO DO. CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Janeiro de !993

SEÇÃOIV

DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO

Art. 232 O membro do Ministério Público da União será aposentado.
compulsoriamente, por invalidez ou aos setenta anos de idade, e facultativamente aos
trinta anos de serviço, após cinco anos de exercício efetivo na carreira.

§ 1° - Será contado como tempo de serviço para aposentadoria, não
cumulativamente, até o limite de quinze anos. o tempo de exercício da advocacià:

§ 2° - O membro do Ministério Público da União poderá ainda ser
aposentado, voluntariamente, aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos
sessenta, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 3° - Ao membro do Ministério .Público da União, do sexo feminino, é
facultada a aposentadoria, com proventos proporcionais, aos vinte e cinco anos de
serviço.

§ 4° - A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para
tratamento de saúde por período não excedente a vinte e quatro meses, salvo quando
o laudo médico concluir pela incapacidade definitiva para o exercício de suas funções.

§ 5° - Será aposentado o membro do Ministério Público que, após vinte
e quatro meses contínuos de licença para tratamento de saúde, for considerado
inválido para o exercício de suas funções; não terá efeito interruptivo desse prazo
qualquer período de exercício das funções inferior a trinta dias.
Art. 233 Os proventos da aposentadoria serão integrais.
Parágrafo único - Para o cálculo dos proventos da aposentadoria serão
considerados os vencimentos do cargo imediatamente superior ao último exercido pelo
aposentado; caso a aposentadoria se dê no último nível da carreira, os vencimentos
deste serão acrescidos do percentual de vinte por cento.
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Art. 234 Os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma
proporção e data em que se modificar a remuneração dos membros do Ministério
Público em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios e
vantagens novas asseguradas

a carreira,

ainda que por força de transformação ou

reclassificação do cargo.
Art. 235 O aposentado conservara as prerrogativas previstas no art. 18,
inciso I, alínea "e" e inciso 11, alínea "e", bem como carteira de identidade especial, de
acordo com o modelo aprovado pelo Procurador-Geral da República e por ele
expedida, contendo expressamente tais prerrogativas e o registro da situação de
aposentado.
Art. 236 A pensão por morte, devida pelo órgão previdenciário aos
dependentes de membros do Ministério Público da União, corresponderá

a totalidade

dos vencimentos· ou proventos do falecido, assegurada a revisão do benefício, na
forma do art. 234.

CAPITULO III

DA DISCIPLINA

SEÇÃOI

DOS DEVERES E VEDAÇÕES

Art 237

o

membro do Ministério Público da União, em respeito à

dignidade de suas funções e à da Justiça, deve observar as normas que regem o seu
exercício e especialmente:
I - cumprir os prazos processuais;
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11 - guardar segredo sobre assunto de caráter sigiloso que conheça em
razão do cargo ou função;
III - velar por suas prerrogativas institucionais e processuais;
IV - prestar informações aos órgãos da administração superior do
Ministério Público, quando requisitadas;
V - atender ao expediente forense e participar dos atos judiciais, quando
for obrigatória a sua presença; ou assistir a outros, quando conveniente ao interesse do
serviço;
VI - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei;
VIl - adotar as providências cabíveis em face das irregularidades de que
tiver conhecimento ou que ocorrerem nos serviços a seu cargo;
VIII - tratar com urbanidade as pessoas com as quais se relacione em
razão do serviço.
IX - desempenhar com zelo e probidade as suas funções;
X - guardar decoro pessoal.
Art. 238 É vedado ao membro do Ministério Público da União:
I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários,
percentagens ou custas processuais;
11 - exercer a advocacia;
III - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto
como cotista ou acionista;
IV - exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função
pública, salvo uma de magistério;
V - exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e o direito
de afastar•se para exercer cargo eletivo ou a ele concorrer.
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SEÇÃO 11

DOS IMPEDIMENTOS E SUSPEIÇÓES

Art. 239 Os impedimentos e as suspeições dos membros do Ministério
Público são os previstos em lei.

SEÇÃO III

DASSANÇÓES

Art. 240 Os membros do Ministério Público são passíveis das seguintes
sanções disciplinares:
I - advertência;

11 - censura;
III - suspensão;
IV - demissão; e
V - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.
Art. 241 As sanções previstas no artigo anterior serão aplicadas:
I - a de advertência, reservadamente e _por escrito, em caso de
negligência no exercício das funções;

11 - a de censura, reservadamente e por escrito, em caso de reincidência
em falta anteriormente punida com advertência ou de descumprimento de dever legal;

350 Sexta'feira 15

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Janeiro de 1993

III- a de suspensão. até quarenta e cinco dias, em caso'de reincidência
em falta anteriormente punida com censura;
IV - a de suspensão, de quarenta e cinco a noventa dias, em caso de
inobservância das vedações impostas por esta lei ou de reincidência em falta
anteriormente punida com suspensão até quarenta e cinco dias;
V - as de demissão, nos caso de:
a) lesão aos cofres públicos, dilapidação do património nacional ou de
bens confiados à sua guarda;
b) improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4", da
Constituição Federal;
c) condenação por crime praticado com abuso de poder ou violação de
dever para com a Administração Pública, quando a pena aplicada for igual ou superior
a dois anos;
d) incontinência pública e escandalosa que comprometa gravemente, por
sua habitualidade, a dignidade da Instituição;
e) abandono de cargo;
f) revelação de assunto de caráter sigiloso, que conheça em razão do

cargo ou função, comprometendo a dignidade de suas funções ou da justiça;
g) aceitação ilegal de cargo ou função pública;
h) reincidência no descumprimel)to do dever legal, anteriormente punido
com a suspensão prevista no inciso anterior;
VI - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, nos casos de falta
punível com demissão, praticada quando no exercício do cargo ou função.

§ 1"- A suspensão importa, enquanto durar, a perda dos vencimentos e
das vantagens pecuniárias inerentes ao exercício do cargo, vedada a sua conversão
em multa.

§ 2° - Considera-se reincidência, para os efeitos desta lei, a prática de
nova infração, dentro de quatro anos após cientificado o infrator do ato que lhe tenha
imposto sanção disciplinar.
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§ 3° - Considera-se abandono do cargo a ausência do membro do
Ministério Público ao exercício de suas funções. sem causa justificada, por mais de
trinta dias consecutivos.
§ 4° - Equipara-se ao abandono de cargo a falta injustificada por mais

de sessenta dias intercalados, no período de doze meses.
§ 5° - A demissão poderá ser convertida, uma única vez, em suspensão,
nas hipóteses previstas nas alíneas "a" e "h" do inciso V, quando de pequena
gravidade o fato ou irrelevantes os danos causados, atendido o disposto no art. 245.
Art. 242 Na aplicação das penas disciplinares, considerar-se-ão os
antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade da infração, as circunstãncias em
que foi praticada e os danos que dela resultaram ao serviço ou à dignidade da
Instituição ou da Justiça.
Art. 243

As infrações disciplinares serão apuradas em processo

administrativo; quando lhes forem cominadas penas de demissão, de cassação de
aposentadoria ou de disponibilidade, a imposição destas dependerá, também, de
decisão judicial com trãnsito em julgado.
Art. 244 Compete ao Procurador-Geral de cada ramo do Ministério
Público da União aplicar a seus membros as penas de advertência, censura e
suspensão.

SEÇÃOIV

DA PRESCRIÇÃO

Art. 245 Prescreverá:
I - em um ano, a falta punível com advertência ou censura;

U - em dois anos, a falta punível com suspensão;

352 Sexta-feira 15 ·

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Janeiro de 1993

Iii - em quatro anos, a falta punível com demissão e cassação de
aposentadoria ou de disponibilidade.
Parágrafo único - A falta, prevista na lei penal como crime, prescreverá
juntamente com este.
Art. 246 A prescrição começa a correr.
I - do dia em que a falta for cometida ; ou
11 - do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência, nas
faltas continuadas ou permanentes.
Parágrafo único - Interrompem

a j:m!sCrição a

instauração de processo

administrativo e a citação para a ação de perda do cargo.

SEÇÃOV

DA SINDICÂNCIA

Art. 247 A sindicãncia é o procedimento que tem por objeto a coleta
sumária de dados para instauração, se necessário, de inquérito administrativo.

SEÇÃOVI

DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

Art. 248 O inquérito administrativo, de caráter sigiloso, será instaurado
pelo Corregedor-Geral, mediante portaria, em que designará comissão de três
membros para realizá-lo, sempre que tomar conhecimemto de infração disciplinar.
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§ 1°- A comissão, que poderá ser presidida pelo Corregedor-Geral, será
composta de integrantes da carreira, vitalícios, e de classe igual ou superior à do
indiciado.

§ 2° - As publicações relativas a inquérito administrativo conterão o
respectivo número, omitido o nome do indiciado, que será cientificado pessoalmente.
Art. 249 O prazo para a conclusão do inquérito e apresentação do
relatório final é de trinta dias, prorrogável, no máximo, por igual período.
Art. 250 A comissão procederá à instrução do inquérito, podendo ouvir o
indiciado e testemunhas, requisitar perícias e documentos e promover ·diligências,
sendo-lhe facultado o exercício das prerrogativas outorgadas ao Ministério Público da
União, por esta lei, para instruir procedimentos administrativos.
Art. 251 Concluída a instrução do inquérito, abrir-se-à vista dos autos ao
indiciado, para se manifestar, no prazo de quinze dias.
Art. 252 A comissão encaminhará o inquérito ao Conselho Superior,
acompanhado de seu parecer conclusivo, pelo arquivamento ou pela instauração de
processo administrativo.

§ 1°- O parecer que concluir pela instauração do processo administrativo
formulará a súmula de acusação, que conterá a exposição do fato imputado, com todas
as suas circunstâncias e a capitulação legal da infração.
§ 2° - O inquérito será submetido à deliberação do Conselho Superior,
que poderá:
I - determinar novas diligências, se o considerar insuficientemente
instruído;
11 - determinar o seu arquivamento;
III - instaurar processo administrativo, caso acolha a súmula de
acusação;
IV - encaminhá-lo ao Corregedor-Geral, para formular a súmula da
acusação, caso não acolha a proposta de arquivamento.
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SEÇÃOVII

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art 253 O processo administrativo, instaurado por decisão do Conselho
Superior, será contraditório, assegurada ampla defesa ao acusado.

§. 1° - A decisão que instaurar processo administrativo designará
comissão composta de três membros escolhidos dentre os integrantes da carreira,
vitalícios, e de classe igual ou superior à do acusado, indicará o presidente e
mencionará os motivos de sua constituição.
§ 2° - Da comissão de processo administrativo não poderá participar
quem haja integrado a precedente comissão de inquérito.

§ 3° - As publicações relativas a processo administrativo conterão o
respectivo número, omitido o nome do acusado, que será cientificado pessoalmente.
Art. 254 O prazo para a conclusão do processo administrativo e
apresentação do relatório final é de noventa dias, prorrogável, no máximo, por trinta
dias, contados da publicação da decisão que o instaurar.
Art. 255 A citação será pessoal, com entrega de cópia da portaria, do
relatório final do inquérito e da súmula da acusação, cientificado o acusado do dia, da
hora e do local do interrogatório.
§ 1°- Não sendo encontrado o acusado em seu domicílio, proceder-se-á

à citação por edital, publicado no Diário Oficial, com o prazo de quinze dias.
§ 2° - O acusado, por si ou através de defensor que nomear, poderá
oferecer defesa prévia, no prazo de quinze dias, contado do interrogatório,
assegurando-se-lhe vista dos autos no local em que funcion.;- a ·co.T.• ssão.
3° - Se o acusado não tiver apresentado defesa, a comissão nomeará
defensor, dentre os integrantes da carreira e de classe igual ou superior à sua,
reabrindo-se-lhe o prazo fixado no parágrafo anterior.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Janeiro de 1993

Sexta~feira

15 _355

§ 4• - Em defesa prévia, poderá o acusado requerer a produção de

provas orais, documentais

e periciais. inc1us1ve pedir a repetição daquelas já

produzidas no inquérito.
§ 5° - A comissão poderá indeferir, fundamentadamente, as provas

desnecessárias ou requeridas com intuito manifestamente protelatório
Art. 256 Encerrada a produção de provas, a comissão abrirá vista dos
autos ao acusado, para oferecer razões finais, no prazo de quinze dias.
Art. 257 Havendo mais de um acusado, os prazos para defesa serão
comuns e em dobro.
Art. 258 Em qualquer fase do processo, será assegurado à defesa a
extração de cópia das peças dos autos.
Art. 259 Decorrido o prazo para razões finais, a comissão remeterá o
processo, dentro de quinze dias, ao Conselho Superior, instruído com relatório dos
seus trabalhos.
Art. 260 O .. ÇgQsetho Superior do Ministério Público, apreciando o
processo administrativo, poderá:
I - determinar novas diligências, se o considerar insuficientemente
instruído, caso em que, efetivadas estas, proceder-se-à de acordo com os arts. 264 e
265;
11 - propor o seu arquivamento ao Procurador-Geral;
III - propor ao Procurador-Geral a aplicação de sanções que sejam de
sua competência;
IV - propor ao Procurador-Geral da República o ajuizamento de ação civil
para:
a) demissão de membro do Ministério Público da União com garantia de
vitaliciedade;
b) cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
Parágrafo único - Não poderá participar da deliberação do Conselho
Superior quem haja oficiado na sindicãncia, ou integrado as comissões do inquérito ou
do processo administrativo.
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Art. 261 Havendo prova da infração e indícios suficientes de sua autoria,
o Conselho Superior

podara determinar, fundamentadamente, o afastamento

preventivo do indiciado, enquanto sua permanência for inconveniente ao serviço ou
prejudicial à apuração dos fatos.
§ 1° - O afastamento do indiciado não poderá ocorrer quando ao fato
imputado corresponderem somente as penas de advertência ou de censura.
§ 2° - O afastamento não ultrapassara o prazo de cento e vinte dias,
salvo em caso de alcance.

§ 3° - O período de afastamento sera considerado como de serviço
efetivo, para todos os efeitos.
Art. 262 Aplicam-se, subsidiariamente, ao processo disciplinar, as
normas do Código de Processo Penal.

SEÇÃOVIII

DA REVISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 263 Cabe, em qualquer tempo, a revisão do processo de que houver
resultado a imposição de penalidade administrativa:
I - j:!uando se aduzam fatos ou circunstâncias suscetíveis de provar
inocência ou de justificar a imposição de sanção mais branda; ou
11 - quando a sanção se tenha fundado em prova falsa.
Art. 264 A instauração do processo de revisão podara ser determinada
de ofício, a requerimento do próprio interessado, ou, se falecido, do seu cônjuge ou
companheiro, ascendente, descendente ou irmão.
Art. 265 O processo de revisão tara o rito do processo administrativo.
Parágrafo único - Não poderá integrar a comissão revisora quem haja
aluado em qualquer fase do processo revisando.
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Art. 266 Julgada procedente a revisão. será tomada sem efeito a sanção
aplicada, com o restabelecimento, em sua plenitude, dos direitos por ela atingidos,
exceto se for o caso de aplicar-se penalidade menor.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 267 O Procurador-Geral da República poderá requisitar servidores
dos órgãos e entidades da Administração Federal, direta ou indireta, incluídas as
fundações públicas, nas mesmas condições estabelecidas para os órgãos integrantes
da Presidência da República.
Parágrafo único - O servidor cedido ao Ministério Público da União terá
assegurado, no órgão ou entidade de origem, remuneração e van.tagens do cargo e
todos os demais direitos, como se em efetivo exercício estivesse.
Art. 268 Aplica-se aos membros do Ministério Público da União o
disposto no art. 1°, do Decreto n° 5.137, de ·5 de janeiro de 1927, nos arts. 1°, 2° e 3°
da Lei n° 3.058, de 22 de dezembro de 1956, nos arts. 1° e 2° da Lei n° 4.447, de 12 de
novembro de 1964, e no art. 3° da Lei n° 6.554, de 21 de 11gosto de 1978, que regem o
Montepio Civil da União.
Art 269 Ficam criados seis cargos de Subprocurador-Geral da
República.
Art. 270 Ficam criados setenta e quatro cargos de Procurador Regional
da República.

§ 1°- O primeiro provimento de todos os cargos de Procurador Regional
da República será considerado simultãneo, independentemente da data dos atos de
promoção.

§ 2° - Os vencimentos iniciais do c"'mo

cl~ Prn~· ·-vl~r

República serão iguais aos do cargo de Procurador de Justiça"" '"''"""v

Regional da

r ·"~'"''·
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Art. 271

Os atuais Procuradores da República de 1• Categoria, que

ingressaram na carreira até a data da promulgação da Constituição Federal, terão seus
cargos transformados em cargos de Procurador Regional da República, mantidos seus
titulares e lotações.

§ 1° - Os cargos transformados na forma deste artigo, excedentes do
limite previsto no artigo anterior, serão extintos à medida que vagarem.

§

2° -

Os

Procuradores

da

República

ocupantes

dos

cargos

transformados na forma deste artigo poderão ser designados para oficiar perante os
Juízes Federais e os Tribunais Regionais Eleitorais.
Art. 272 Os cargos de Procurador da República de 1• Categoria não
alcançados pelo artigo anterior e os atuais cargos de Procurador da República de 2"
Categoria são transformados em cargos de Procurador da República.

§ 1°- Na nova classe, para efeito de antigüidade, os atuais Procuradores
da República de 1" Categoria precederão os de 2" Categoria; estes manterão na nova
classe a atual ordem de antigüidade.

§ 2° - Os vencimentos iniciais do cargo de Procurador da República
serão iguais aos do atual cargo de Procurador da República de 1" Categoria.
Art. 273 São transformados em cargos de Procurador do Trabalho de 1"
Categoria cem cargos de Procurador do Trabalho de 2• Categoria.
Art. 274 Os cargos de Procurador do Trabalho de 1" e de 2 8 Categoria
passam a denominar-se, respectivamente, Procurador Regional do Trabalho e
Procurador do Trabalho.

§ 1°- Até que sejam criados novos cargos de Subprocurador-Geral do
Trabalho, os atuais Procuradores do Trabalho de 1• Categoria, cujo cargo passa a
denominar-se Procurador Regional do Trabalho e que estejam atuando junto ao
Tribunal Superior do Trabalho, ali permanecerão exercendo suas atribuições.

§ 2° - Os vencimentos iniciais dos cargos de Procurador Regional do
Trabalho e de Procurador do Trabalho serão iguais aos dos cargos de Procurador
Regional da República e de Procurador da República, respectivamente.
Art. 275 Os cargos de Procurador Militar de 1• e 2" Categoria passam a
denominar-se, respectivamente, Procurador da Justiça Militar e Promotor da Justiça
Militar.
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Parágrafo

Único

-

Até

que

sejam

criados

novos

cargos

de

Subprocurador-Geral da Justiça Militar. os atuais Procuradores Militares da 1•
Categoria, cujos cargos passam a denominar-se Procuradores da Justiça Mmtar e que
estejam atuando junto ao Superior Tribunal Militar. ali permanecerão exercendo suas
atribuições.
Art. 276 O cargo de Promotor de Justiça Substituto passa a denominarse Promotor de Justiça Adjunto.
Art. 277 Na falta da lei prevista no art. ·16, a atuação do Ministério
Público na defesa dos direitos constitucionais do cidadão, observará, além das
disposições desta lei, as normas baixadas pelo Procurador-Geral da República.
Art. 278 As promoções nas carreiras do Ministério Público dà União, na
vigência desta lei.. serão precedidas da adequação das listas de antigüidade aos
critérios de desempate nela estabelecidos.
Art. 279 Não se farão promoções nas carreiras do Ministério Público da
União antes da instalação do Conselho Superior do ramo respectivo.
Art. 280 As primeiras eleições, para composição do Conselho Superior
de cada ramo do Ministério Público da União e para elaboração das listas triplicas para
Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar e Procurador-Geral
de Justiça, serão convocadas pelo Procurador-Geral da República, para se realizarem
no prazo de noventa dias da promulgação desta lei.

§ 1°- O Procurador-Geral da República disporá, em ato normativo,. sobre
as eleições previstas neste artigo, devendo a convocação anteceder de trinta dias a
data de sua realização.

§ 2° - Os Conselhos Superiores serão instalados no prazo de quinze
dias, contado do encerramento da apuração.
Art. 281 Entre os eleitos para a primeira composição do Conselho
Superior de cada ramo do Ministério Público da União, os dois mais votados, em cada
eleição, terão mandato de dois anos; os menos votados, de um ano.
Art. 282 Os membros do Ministério Público da União, nomeados antes de
5 de outubro de 1988, poderão optar entre o novo regime jurídico e o anterior à
promulgação da Constituição Federal, quanto às garantias, vantagens e vedações do
cargo.
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Parágrafo único - A opção poderá ser exercida dentro de dois anos,
contados da promulgação_ desta lei, podendo a retratação ser feita no prazo de dez
anos.
Art. 283 Os Procuradores da República nomeados antes de 5 de outubro
de 1988, deverão ciptar, de. forma irretratável, entre as carreiras do Ministério Público
Federal e da Advocacia-Geral da União.
§ 1° - A opção deverá ser feita no prazo de trinta dias, contados da

promulgação da última das leis complementares de organização das duas instituições.

§ 2° - Não manifestada a opção, no prazo estabelecido no parágrafo
anterior, o silêrtcio valerá como opção tácita pela carreira do Ministério Público Federal.
Art. 284 Será criada por lei a Escola Superior do Ministério Público da
União, como órgão auxiliar da Instituição.
Art. 285 Poderão ser admitidos como estagiários no Ministério Público da
União estudantes de Direito inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.
Parágrafo único - As condições de admissão e o valor da bolsa serão
fixados pelo Procurador-Geral da República, sendo a atividade dos estagiários regulada
pelo Conselho Superior de cada ramo.
Art. 286 Fica reconhecida a Fundação Pedro Jorge de Melo e Silva,
mantida com recursos provenientes de seu património, com rendas previstas em seu
estatuto e com as dotações orçamentárias que lhe forem consignadas.
Art. 287 As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das
dotações constantes do Orçamento da União.
Art. 288 Aplicam-se subsidiariamente aos membros do Ministério Público
da União as disposições gerais referentes aos servidores públicos, respeitadas, quando
for o caso, as normas especiais contidas nesta lei.

§ 1° - O regime de remuneração estabelecido nesta lei não prejudica a
percepção de vantagens concedidas, em caráter geral, aos servidores públicos civis da
União.

§ 2° - O disposto neste artigo não poderá importar em restrições ao
regime jurídico instituído nesta lei ou na imppsição de condições cofn ele incompatíveis.
Art. 289 . Enquanto não for aprovada a lei complementar relativa à
Advocacia-Geral da União, referida no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais
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o Ministério Público Federal continuará a exercer atividades de

representação judicial e da União, pela fonna que for fixada pelo Procurador-Geral da
República.
Art. 290 Os membros do Ministério Público Federal, cuja promoção para
o cargo final de carreira tenha acarretado a sua remoção para o Distrito Federal,
poderão, no prazo de trinta dias da promulgação desta lei, renunciar à referida
promoção e retomar ao Estado de origem, ocupando o cargo de Procurador Regional
da República.
Art. 291 Sempre que ocorrer a criação simultãnea de mais de um cargo
de mesmo nível nas carreiras do Ministério Público da União, o provimento dos
mesmos, mediante promoção, presumir-se-à simultâneo, independentemente da data
dos ates de promoção.
Art. 292 Os membros do Ministério Público da União terão mantida em
caráter provisório a sua lotação, enquanto não entrar em vigor a lei e o ato a que se
referem os arts. 34 e 214.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não obsta as alterações de
lotação decorrentes de remoção, promoção ou designação previstas nesta lei.
Art. 293 Fica instituído Fundo Especial vinculado ao Ministério Público
Federal e destinado ao aperfeiçoamento de sua atuação no exercício de suas funções
institucionais,

especialmente

na

repressão

do

tráfico

ilícito

de

substâncias

entorpecentes e drogas afins.

§ 1°- O património do fundo instituído neste artigo será constituído:
a) por bens referidos no parágrafo único do art. 243 da Constituição
Federal, revertidos em benefício da Instituição, nos tennos da lei;
b) por bens, receitas e contribuições provenientes de outras fontes.

§ 2° - A gestão do fundo especial obedecerá ao que dispuser o seu
regulamento, elaborado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal.
Art. 294 Fica instituído Fundo de Saúde, vinculado ao Ministério Público
da União, destinado a suplementar a assistência aos seus membros e servidores,
ativos e inativos, pensionistas e beneficiários.

§ 1° - Os recursos financeiros do Fundo de Saúde provirão de dotações
consignadas no Orçamento Geral da União e de receitas extra-orçamentárias.
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Em discussão
a redação final.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho (PMD.B -CE.) -Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Iram SaraivaJ - Concedo a pala:

vra a V. Ex• ~~

O SR. Clll SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.)
Para discutir. Sem revisão do orador.} ...::__ Sr. Presidente,
lamento muito, mas tenho que declarar, neSt3. hora, que eStá
havendo uma subversão do processo legislativo. O resultado
que se está obtendo, neste momento, no que concerne à possi~

-

bilidade do Ministério Público da União atuar perante o Tribunal de Contas da União, essa possibilidad~ está submetida
à subversão do processo legislativo.
Na verdade, o destaque foi rejeitado, porque não alcançou os 41 votos necessários para qualquer deliberação em
matéria de lei cmhplementar.
Ao obter o destaque 27 votos favoráveis, contra 20, nenhum dos dois p.úmeros alcançaria a possibilidade e a aptidão
deliberativa. Não houve 41 votos em favor do destaque.
Quando a matéria: foi aprovada, claro que se aprovou
o texto integral do Relator. Claro, também; que não houve
destaque para votação em separado; houve um destaque para
rejeição.
Ao se aprovar a possibilidade da rejeição, aprovou-se
a existência· do instrumento, mas sem que se deliberasse sobre
o mérito. Se entendêssemos que, pelo fato de haver o destaque, a matéria iião se incluiria na aprovaÇão-, estaríamos dando
ao destaque eficácia antés da sua eXistência legal, antes da
sua objetividade regimental.
Por isso, Sr.Presidente, para mim e para muitos outros
Senadores que participaram desses t~abalhos, é absolutamente
inaceitável que a redação final do projeto vá sem o dispositivo
que consagra a possibilidade de o Ministério Público atuar
perante o Tribunal de Contas da União.
Mesmo sem que examinemos o mérito-dos absurdos aqui
já analisados, ou seja, termos um MinistériO Público dividido
no âmbito da União, um Ministério Público particular do
TribUnal de Contas da União, um Ministério Prlblico próprio
do órgão que ele fiscaliza, mesmo s"em se tocar nesse mérito,
na questão regimental, se a matéria vai seni eSse dispositivo,
está viõlada a Constituição Fe"deral. Declaro que está violada
a Constituição Federal, está violado o Regimento desta Casa,
estão violadas a nossa vontade e a participação senatorial
por uma nuança que não fica própria à dignidade da Casa.
Daí por que discuto a redação final para rejeitá-la, por
não estar nela a ressalva da manutenção do texto integral
do Relator, salvo as emendas aprovadas depois por esta Casa,
segundo o parecer do Relató:r;., já no segundo turno.
No primeiro turno; a matCria foi aprovada intacta; odestaque não alcançou os 41 votos. Não pode haver deliberação,
. em matéria de lei complementar, por menos de 41 votos.
Poder-se-ia dizer, Sr. Presi~ente, que a matéria não estivera
incluída, o que era uma inverdade, porque não pode háver
rejeiçãO do que não está incluído. Fosse no instituto do destaM
que para a votação em separado, poderíamos admitir que
a matéria tinha ficado em separado para ser votada depois.
Seria possível esse argumento. Mas pouve um destaque para
rejeição. Para se rejeitar, era preciso que a matéria, realmente,
estivesse incluída. Por isso, Sr. Presidente, faço esse encaminhamento e, logo mais, farei uma questão de ordem, cobrando·
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de V. Ex• uma decisão imediata, P.Órque, dela, quero recorrer.
E, sobre esse recurso, quero comparecer à justiça comum,
porque não posso, de modo nenhum, admitir essa Violência
que se consagra hoje no Senado Federal.
' Estou votando contra a redação fmal e pedindo aos Companheiros que votem, também, contra, embora não seja do
mister desta Casa, muito embora não seja dos costumes desta
Casa a rejeição da versão final da matéria, de sua redação.
Teleologicamente, o projeto resultou absolutamente errado,
com graves infrações contra a Constituição F~P,eral, contra
o Regimento da Casa e uma violência contra a pessoa natural
de cada um dos Senadores que se posicionaram de modo
tão claro sobre a matéria. Até os que votaram favoravelmente
aos destaques, esses destaques estão sendo violentados. E
eu queria, logo após V. Ex• declarar encerrada essa matéria,
que me volte a palavra, para formulação da questão de ordem.
Cobraria de V. Ex• uma decisão imediata para o meu recurso.
O Sr. Eduardo Suplicy - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Tem a palavra
V. EX'

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador) -_votos. Poder-se-ia dizer,- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, em vista das manifestações do
Senador Cid Sabói;l de Carvalho e, anteriormente, do Senador
José Paulo Bisol, gostaria de dizer que não me sinto devidamente esclarecido pela forma c~m que a Presidência respondeu ao Senador José Paulo Bisol ao encerrar a discussão do
assUnto. Peço à Presidência a atenção de bem esclarecer a
todo o Plenário qUal- é exatamente o ponto.
Ambos os Senadores estão interpretando que a Presidência teria ferido o Regimento Interno ..
Antes que fosse encerrada a votação da redação final,
seria necessário que tivéssemos muito claro o que aconteceu
efetivamente. Está respeitãndo-se o Regimento Interno, no
que diz respeito à necessidade da votação de uma lei complementar ter 41 votos SIM, especificamente, à votaçãO do item
a que se referiram ambos os senadores .
Peço a questão de ordem, Sr. Presidente, para ter, aqui,
a tranqüilidade sobre o. que decidimos. Confesso ainda que
estou em dúVida sobre a própria decisão final, sobre a conclusão da Mesa. Agradeceria, eni especial, se V. Ex• pudesse
explicar, se, nesse caso, foi respeitado o art. 288 do Regimento
Interno, que diz:
"As deliberações do Senado Federal serão tomadas por maioria absoluta de votos, presente a maioria
absol\l.ta de seus membros ( Constituiç_ão, art. 47), salvo
nos seguintes casos, em que serão:" .:_ Refiro-me ao
inciso III.
III - por Voto favorável da maioria absoluta da
composição da Casa:
a) projeto de lei complementar (Constituição, art .

69)
Nesse caso, não houve qualquer descu)llprimento do referido inciso.
Sr. Presidente, portanto, a solicitação de_ esclarecimento
é no sentido de que todos tenhamos clara a decisão da Mesa
a respeito do que votamos.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presidência
não pode nem responder a V. Er', neste momento, porque
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está em processo de votação. Porém, tão logo esteja· encerrado, a Mesa decidirá as questões de ordem suscitadas.
Encerrada a discussão.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perin3necer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O Sr. Juthay Magalhães-Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
~
- ~ ~~
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- V. Ex• esclareceu
muito bem. Não atingiu os 41 votos favoráveis que o Regi~
menta detennina.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ...:.Mas era o destaque que necessitava de 41 votos, e nâ9 q te;rto, que já estava
aprovado. O texto não tinha que alcançar nada, po~~ já estava
aprovado.

O S.R· PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Entende a Mesa
que o destaque envolvia o mérito da inatéria.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Sim, por isso
mesmo tinha que ser aprovado com 41 votos, maS só teve
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or- 27.
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, essa matéria,
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A Mesa entendia
realmente, deve ser bem decidida pela Mesa, bem funda- isso. Agora que a matéria já eStá- decidida, V. Ex.. tem o
mentada na decisão e, se bem ouvi, no decurso da ses_são, caminho do recurso.
as notas taquigráficas comprovarão que hoUve unia dupliciO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Quero recorrer
dade de informação da Mesa, por um equívoco natural decorrente do tumulto havido na votação. Por isso, peóso que, da decisão de V. EX', pelos fundamentos já constantes de
quando a Mesa tomar a decisão, deve fundamentá-la bem, toda esta sessão,· para a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, requerendo- uma reunião extraordínária da Comostrando o porquê dela. Se necessário for, -~a\'erá re_ç_ursq
para a Comissão- de Constituição, Justiça _e Cida4_ap~_, qu,e__ niiss3.o paTa -ãbordar esta matéria, porque ela é tão séria que
não tem efeito suspensivO, óu-pa:i"a a·-Jüstlç"ii, -se-for o caso.· niacula o processo_ legislativo. Ela macula seriamente o proRepito: se entendi bem, houve uma duplicidade de decisão, cesso legislativo.
Na verdade, está havendo uma inversão. A matéria que
Oque as notas taquigráficas poderão comprovar. Portanto,
mandava o Ministério Público para o Tribunal de Contas da
V. Ex•, quando tomar a redação final, fundamentará sua deciUnião estava aprovada. Não tinha que alcançar voto.nenhum.
são com razões. Já conheço as informaÇões e as opiniões da
Mesa, e acredito que V. Ex~ terá todas as condições para Quem tinha que alcançar voto _é quen;__ queria tirar a matéria.
Quem. queria tirar a matéria tinha que ter 41 votos.
bem fundamentar.
Então, a decisão foi absolutamente ao desc~!flpasso e
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presidência,~ à desarmonia ante a Constituição- Fédeial e ante o Regimento
citado.
apenas a título de esclarecimento, embora seja matéria venciPor isso, reco~rro·, com l.itgênda, à Côiníssão de_ Coristida, e em atendimento aos nobres Senadores Cid Sabóia de
tuição;Justiça e Cidadania, sugeri,.do a V. Ex~ que determine
Carvalho, Jutahy Magalhães, José Paulo Biso! e Eduardo Suunia -reunião extraordinária para esse fim.
plicy, referirá o art. 288 do Regimento Interno:
.E pediria, por uma questão ~e re~peito ao ·colegiado,
"Art. 288 -As deliberações do Senado serão
que a matéria não tivesse-nenhum trâmite até essa soluç_ão.
tomadas por maioria de votos, presente a maio~~ absoO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presidência
luta dos seus membros (Const., art. 47), salvo nos seatende V. EX" e solicita ao nobre Senador Nelson Carneiro
guintes casos, em que serão: ·
,_que convoque a ÇofuiSsão de Constituição~ Justiça e Cidadania
para apreciar o mérito da questão de ordem levantada por
III - por voto favorávçl da maioria absoluta da
V. EX'
composição da Casa:
a) projeto de lei complementar (Const., art. 69)".
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A Presidência
recebeu requerimento de urgência para matérias constantes
Essa foi a decisão que a Mesa tomou. Então, não houve
da pauta da presente Sessão Legislativa extraordinária. Para
duplicidade. Se qualquer dos Senhores Senadores não concorapreciação desses requerimentos, convoco sessão extraordidar com a decisão que a Mesa tomou, logicantehte_, _poderá
nári~__a realizar-se hoje às 18 horas e 30 minutos.
recorrer à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. ODACIR SOARES -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
OSR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Concedo a palapeço a palavra pela ordem.
vra ao nobre Seõac;lor Odacir Soares.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Concedo a palaO SR. ODACIR SOARES (PFL -RO. Pela ordem. Sem
vra ao Senador Cid Sabóia de Carvalho.
revisão do orador.) -Sr. Presidente, considerando que est4
presente o Senador Júlio Campos, Presidente da Comissão
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.)
,_Pela ordem. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, de Infra - Estrutura do Senado Federal e Relator do item
2, que trata do Regime Jurídico da Exploração dos Portos,
por este dispositivo a que V. Ex~ se refere, o destaque foi
rejeitado, não foi aprovado, pois não obteve 41 votos. Aí organizados em suas-instalações, indago de V. EX" se a matéria
está o problema. V. Ex• declarou: "A matéria foi rejeitada". será relatada, discutida, encaminhada à votação e votada na
quando, na verdade, rejeitado foi o destaque, porque não tarde de hoje. Uma vez que se trata de matéria que não
alcançou 41 votos.
·
exige quorum privilegiado, parece-me estar o Senado em conO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Concedo a palavra ao nobre Senador J utahy Magalhães.
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Objeto de intensas negociações na Câmara dos Deputados, onde tramitou por cerca· de um ano e meio, o PLC
n'!' 66/92 sofreu inúmeraS alterações, tendo sido oferecidos
vários Substitutivos e, em sua Versão final, encaminhada a
esta casa para revisão, a Proposição tem por escopO a reestru~
turação dos portos, mediante a criação de ór_gãos como o
Conselho de Autoridade Portuária (CAP) e o Orgão de Gestão.de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário, que intermediará
as relações entre o trabalhador e o Operador Portuário, outra
criação- do Projeto.
Ao mesmo tempo que o PLC n' 66/92 dispõe sobre o
chamado ponto organizado- de uso público- também prevê
que a exploração de instalações portuárias, centro ou fora
do porto, poderá se dar mediante arrendamento ou autori~
zação do Poder Público, visando ao uso privatiVó de forma
exclusiva - para a movimentação de carga própria - ou
de forma mista - para a movimentação de carga própria
ou de terceiros.
No tocante. ao ternlinã.I-âe--iiso privativo, fora do porto
organizado, a proposição se limita a nonnatizar a forma de
transferência de exploração do. serviço público e a estabelecer
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ;...:... A Presidência
algumas poucas regras aplicáveis ·à hipótese, todas voltadas
vai anuitCiar agora o ftem 2 da pauta, que se refere à questão
para o objetivo de conferit ·ao· titular da autorização total
que V. Ex~· acaba de levan_tar.
liberdade no exercício da atividade portuária.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraivá) - Item 2.
Já no que diz respeito ao terminal de uso privativo dentro
da área do porto organizado, o Projeto não- é preciso, provo-PROJETO DE LEI DA CÂMARA
cando o surgimento de várias dúvidas, verbi gratia, a submis~
. N• 66, de 1992
'
. são do terminal às normas administrativas do porto, a atuação
(Em regime de urgência, nos ·termos do art. 336,
de autoridade portuária no âmbito do terminal, o relacionac, do Regimento !~terno)
mento com o Orgão de Gestão de Mão-de-Obra._
·
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei
· Dentre as principais inovações introduzidas "no regime
da Cãmara n• 127, de 1990) .
. .
·- ..
jurfdico de exploração do' portos pelo PLC n' 66, de 1992,
Piscussão, em turno único, do Projeto de Lei da
cumpre-nos destacar:
Cãmara n' 66, de 1992 (n' 8191, na Casa de origem),
de iniciativa do. !;'residente da República, que dispõe
1. existirão no -âmbito do porto organizado o Operador
sobre o regime ju_ridico da exploraÇ~Q dos portos orgaPortuãrio, o Órgão de Gestão de Mãp-de-Obra de Trabalho
. nizados e das instalações portuárias, ~ dá outras proviPoituáriõ é o· conselho de Autoridade_PQrtuária;
. dê_np~as. (Dependendo de Pareceres)
2. o _Operador Portuário é definido no artigo 1', § 111,
III, do Projeto como''; .. a pessoa júri~íca pré-qualificada para
O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) '-- Sobre a mesa,
a execução de operação· portuária na área do jlortà orgàniparecer da Comissão ti~ Çonstituiçâo~ J US~!ça e Cidadania, zado". A Administração· do Porto é pre-qualificada cómo
que será lido pelo Sr. 1• Secretário. _
Operador Portuáiio (ãrt. 9o; § 3•);
·
3. o Órg"ã(i de Gestão de Mão-de-Obra passa a &erir
É lido o segu~nte.
a oferta de trabalhadores para a atividade portuária e compreende uma Diretoria Executiva, compõsta por empresários
PARECER N• 6, DE 1993.
(os Operadores Portuários), um Conselho de Supervisão,
composto por empresários (213) e trabalhadores (113) e '!IDa
Da Comissão de Constitnlção, Justiça e Cidadaola
ComiSSão Pariiária-, de -tratialhadores e empresários;
sobre os Projetos de Lei da Cllmâra n• 66, de 1992
4. o COnselho de_Autoridade Portuária, foi'm.ado· por
'(n' 8/91, na Casa de Origem), que "disPQe sobre o regime
entes governamentais (1/4), empresários (2/4)e trabalhadores
jitfidico da exploração das portos organizados e das
(1/4), estabelecerá as diretrizes para a admiriistraçlo do porto
instalações portuárias e dá outras j)rovidêncins" e n•
organizado;
127, de 1990 (n• 3.654/89, na origem) que "dá nova
5. a atual estrutura sindical é alterada com profundiredação ao art. 1• do Decreto-lei n• 6.460, de 2-5-44,
que regula a construção e a exploração de instalações dade, perdendo a exclusividade na oferta d~ mão 4e ºbra;.
6. aos "empresáriOs é facUltado contratar trabalhadores
portuárias rudlm~ntares."
com vínculo empregatício, ·a prazo indeterminado, para os
trabalhos de estiva, conferência, conserto, bloco e vigilância,
Relator: Senador Mansueto de Lavor
desde que escolhidos, exclusivamente, dentre os trabalhadores
·
. I - Do Relatório
portuários registrados;
7. os terminais de uso privativO n·ovos têm liberdade
·
O Projeto de Lei da Cãmara n• 66, de 1992, originário
de contratar trabalhadores da forma que julgar melhor, sendo
da Presidência da República? esta-belece Ô ri:iime juódico
que os atuais terminais devem manter a píoporÇáo boje vigenda exploração dos portos públicos - denominados portos
orp;anizados - e das iristalações portuárias.
te entre trabalhadores com vínculo empregatício e avulso;
dições de votá·la, pela sua relevância, pela sua importâncià
estratégica, económica e financeira para· o País.
Considero-a complexa, mas impotfai1te. É uma matéria
que, na Câmara dos Deputados, foi objeto de uma discussão
muito ampla, muito profunda. E enterido -que, no Senado,
também devemos proceder assim e que não estejamos, a cada
dia, protelando essa discussão e a votação da matéria.
Creio ser esta uma gtande oportunidade que tem o Senado Federal para que as posições sejam, cristali:ila e transparentemente materializadas aqui, definindo-se aqueles que são
contra e aqueles que são a favor da modernização dos portos.
Evidentemente que se trata de um projeto com enormes repercussões sociais especialinente para aqueles qUe prestam serviços a esses portos. Este é urii momento ~iinpbrtante para, que·
o Senado Federal dê uma demonstração da sua sabedoria,
do seu desprendimento, do seu disceritirilen;o, da sua responsabilidade para com o País.
.
Era essa a minha observação, até pOrque conversei com
o Senador Júlio Campos a respeito- e S~ Ex~ me disse que
está em condições de relatar a matéria na· SeSSão de hoje. .
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8- é permitido ao Operador Portuário solicitar ao Orgão
nadoS, constatamos inperfeições, no texto do Projeto, que
de Gestão de Mão-de-Obra a oessão de trabalhador portuário
se traduzem no DJ4ÍS das vezes em contradições, implicando
avulso em caráter permanente;
vício de inconstituci()nalidade e falhas graves de técnica legisla.
9. inexiste qualquer vínculo empregatício entre o Órgão
tiva e juridicidade, as quais passaremos a enumerar:
de Gestão de Mão-de-Obra e os trabalhadores portuários;
1. o PLC, em seu art. 19, § 1~', II, conceitua o porto
10. existirá, no porto organizado, a liberdade tarifária,
organizdo como sendo o concedido e o explorado pela União.
competindo a cada autoridade portuária a fixação das tarifas;
Mais à frente, em seu artigo 4~', I e II, prevê a explOração
11. o Adicional de Tarifa Portuária (ATP) U,rn sua alído porte, mediante ~ntr_ato de arrendamento ou mera autorização, e, nesta última hipótese, dispensada a licitação. OCórre,
quota reduzido de 50% (cinquenta por oento) para 20% (vinte
por cento) até 1995, tendo a sua aplicação destinada ao1porto
porém, que- o telminal de uso privativo pode ser utilizado
de origem, de forma gradual, até o máximo de 70% (setenta
para transporte de mercadorias de terceiros (uso misto), ·neste
por cento), a ser alcançado em 1997;
caso também será dispensada a licitação? E quando o interessado na_ utilização privativa da instalação portuária não tiver
12. _é as.segurada, também, a inscrição no cadastro do
Órgão de Gestão de Mão-de-Obra dos aluais integrantes da
o domínio ítul do terreno, também haverá a dispensa de licitaforças supletivas;
ção?
~
~
- ~
13. as atuais categorias denominadas capatazia, estiva,
2. ão concdtuar operação portuária ó projeto enseja
conferência, conserto, 'Vigilância e bloco, no prazo de-cinco
dúvidas quanto à abrangência;. pelo conceito, da atividade
anos, serão, de forma progressiva, unificad3$ em, _1:azão _do
exercida dentro do o,avio;
princípio da multi-funcionalidade do trabalho portuário;
3.. o conceito- 9e instalação' portuária de uso privãtivo
14. é criado para o trabalhador portuário avulso o incenfaz referência à pessoa jurfdica "de direito público ou de
tivo ao cancelamento do registro profissional, mçdiante o pa- direi~privado'•, quando seria de m~lh9r ~cnica não explicitar
gamento de indenização no valor .de Cr$50.000.000,00 (cin- as espécies, já que- essaS estão subentendidas no gênero;
quenta milhÕes de cruzeiros), Isenta de tributos federais, o
4. face a essas considerações impõe-se adequar melhor
saque do saldo do_ FG~S- ~ _lllªi~J.I.JI!ª c~tl!lplementação de o .texto desse artigo, a partir do seu caput~ à Constituição
Cr$12.000.000,00 (doze milhões de cruze~iros) à indenização, e ã própria estrutura do Projeto, na fónna das Emendas adianna hipótese do trabalhador avulso constituir sociedade comer- te sugeridas.
5. o Projett;t eStabelece, em seu artigo. 4~', § 2~', II, b,
cial que tenha por objeto o exercício da arividade de Operador
Portuário; tudo corrigido pelo IRSM - índioe de reajuste que o terminal de uso privativo pode ter caráter misto, movimentando cargas do titular da exploração e de tere;eiros. E,
do salário~ m(nÍD\o;
15. as indenizações do trabalhac!_gr avulso_,_ supra men- no § 3• o mesmo artigo reza que a instalação portnária de
uso público fica restrita à área do porto organizado. Como
cionadas., serão.financiadas pelo Adicional de iÍlden~ação do
Trabalhador Portuário Avulso (AITP), cuja vigência será de compatibilizar essas duas nonnas? .Visando a essa objetivo
4 (quatro) anos, contados do início do exercfcio financeiro sugeiimos duas interpretações: 1•) haverá um limite (que a
lei não estabelece) para o terminal privativo operar com cargas
seguinte ao da transformação do Projeto de Lei;
de terceiros, de fonna a não confundi--lo com a instalação
16. O AITP não incidirá sobre as operações realizadas
portuária de uso público; 2•) é considerado porto orgariiZado,
com mercadorias, cuja origem e destino é o porto brasileiro;
17. é criado o Fundo de lndenização do Trabalhador _ nos_t~:rmos do § 3~>, inclusive o terminaJ de uso privativo-que
Portuário Avulso ....,. F!fP, ~e .nat11reza conlábil, desímado se localizar dentro· da área do porto orgánizado (hipótese
a prover recursos para ~ in,Qe:piz.ações decorrentes do cancelade arrendamento e autorização) e somente nesse caso é que:
mento .d,o. r~gistro do trabalhador portuário avulso;
o terminal do uso privativo pode ter caráter misto;
6. o§ 5•, do artigo 4', confrontado com r. previsão do
1,8, .é assegurada aos atuais trabalhadores portuários em
capatazia, com vínculo empregatício, a inscriÇão no cadastrO_ § 4•, do mesmo artigo e mais ó disposto no § 1•, do artigo.
6~', parece-nos excessivo, desnecessário, haja vista que somenmantido pelo órgão de Gestão de M~()-de-Obra, no caso e
demissão sem justa causa;
te reafirma o que já está expresso nas normas referidas;
19. os S<\l"VÍços de dragagem e sinalização do canal do
7. a redação do § 6•, do art. 4', neoessita aperfeiçoaporto passam a ser de responsabilidade da União, não mais mento visando à substihiição do vocábUlo "localizado", citado
compondo as tarifas;
duas vezes;
20. a intervenção de operadores portuários é dispensada
8. essas considçrações conduzem à necessidade_ de se
em vári~ ~soS, previstos no art. 8~', do Projeto de Lei;
refonnular, praticamente, todo esse artigo, inclusive a s,upres-21.. .os. trabalha(lores avulsos podem constituir coope- são de alguns parágrafos. A nova redação visa portanto, a
rativas para atuar como operadores portuários de uso público garantia da exploração de instalações portuárias em portos,
ou privativp;
pela iniciativa privã.da, para uso exclusivo ou mixto. ~ora
22. . é. previsto o desdobramento das 'atuais concesSÕes da área do porto este tipo de exploração será sempre de uso
para exploração dos portos (art. 48).
excJusivo, evitando assim o esvaziamento do próprio porto-.
U- Da AaáUse dos Aspec:tuo de Coastltudooalldllde, Ju•
A nova redação objetiva tomar o projetO de lei cristalino
rldlddacle, ReefmeataUdade e Tknlea Lqlolallva
em 'relação a definição de porto público e a exploração, pela
· A compet~ncia da Comissão de Constituição, Justiça e
iniciativa privada, das operações portuárias e ·não, como oãO
Cidadan.ia-do ~nado Federal é definida pelo art. 101, do deixa explícito o Projeto de Lei, a privatização das áreas do
Regimento Interno desta Casa, como atinente à análise dos
porto;
aspectos de constitucionalidade, juridicid,ade, regimentalidade
· 9. no artigo 6• conS!.atamos, além de uma falha de técnie técnica legislativa dos projetes de lei.
.
~
ca legislativa, situada na expressão uas. _instalações de que
De:bru~do-nos sobre o PLC n9 66, de 1992, con:a o esco- ·trata o aopoat desta artigo", contida no § 3•, quando o ~.a
' po ~ estudá-lo no que diz respeito aos aspectós supra meneio-~ penas indiretameiite, em razio da rémissão que~ faz ao art, . .•
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II, se refere às instalações portuáfiãs de uso privativo.
Delimita, também, o próprio-cõnceito jUrídico das "autoriza~
ções", ·criando inclusive contradições cont outros 9ispositivos
constitucionais que tr-atam da matéria, impondo~se, por isso,
a supressão de to-cto·o dispositivo;
10. o artigo-7~'-busca isentar de taxas~ contribuições e
adicióriais, os temiióãis lo-calizado~ fora da ~~~~ _d<?_ porto público, o que é aceitável desde que estas 5=0ntribuições se refiram
ao uso do porto público. A sua supressão- se justifíca porque
a definição de área do porto público não é tranqüila no projeto,
permitindo interpretações· qtie coloquem uma série- de ~nni
nais de uso privativo atuais, fora da área do porto. É bom
lembrar que as tarifas Se-rão estabeleCidas em cada porto pelo
CAP, valendo somente para a área do respectivo porto. Os
terminais fora da área do porto estão evidentemerite isentos
dessas tarifas· e setis adicionais, mas não "de taxas e contribuições que eventualmente lhe sejam impOstaS pelo poder
público.~

11. o artigo 8':>, § 1'?, prevê as hipóteSes em que a intervenção do Operador Portuário é dispensável, dentre as quais
figuram de G~tã<;> de Mão-de-.Obra. Nesta hipótese, concluise, então, que o Operador Poi-tuádo Passara-a intervir, com
todas as· consequências jurídicas decorrentes dessa intervenção?
- .
12. o O!.pítulo IV tem como título "Dàtléstâo de Mãode-Obra do Trabalho Portuário" e já no artigo que o abre
(o art. 18), se refere a um Órgão de Gestãó de Mão-de-Obra
do Trabalho Portuário, fazendo remissã(). nO_ t~_xto_ do artigo
(em seus incisos) ao trabalhador portuário ·e ao -trabalhador
portuário avulso. Logo em segU:ida, aos artigos 19, 20 e 21,
no entanto, o Projeto limita o Ófgão de Gestão -de Mão-deObra ao trabalho portuário avUlSo, o que é repetido no artigo
46. No artigo 24, § 19, porém_, o Porjeto volta a fazer referência
aos demais trabalhadores portuárioS,·ao preVer que-esses farão
parte, também, do Conselbo de Supervisão (art. _31, IV) e,
para culminar 'o. desencontro entre as normas, o art. 27, I,
prevê que o Orgão de GeStão dé Mão-de-Obra manterá cadastro dos trabalhadore? portuários, como gênero. Por oúiro
lado não se pode esquecer que o art~ 55 do Projeto fixa,
em cinco anos, a implantação da multifiiiiciõná.lida:de do trabalho portuáiió e ·a extinção das atuais cat~gorias de profissionais. Do11de se conclui a necessidade inafastáve_l de compatibilização de fõdas as normas que se refírãm ao Orgão de
Gestão de Mão-de-Obn:a; ressalte-se que- á constittliçaõ- di
OrganismO de Gestão ~de Mão-de-Obra ~_uma grande novidade na instítuciOri.alidade do complexo- portuário no Brasil.
É um novo instrumento- criado aos moldes dos modelos europeus que visa a uma administração conju:riia de mão-de-obra
portuária. Passar ao Brasil este novo instrumento significa
a quebra da exclusividade que tinham os sindicatos de trabalhadores para o registro e administração da mão-de-obra. A
nova redação tem como objetivo mais explícito tomar paritá.:
rio, entre empresários e trabalhadores, sócioS -naturais-da administração das operações portuárias, estã noVa ta:i-efa.
13. o PLC 66/92 tr~, em seu ãrtigo19, dentre as competências' do Órgão de Ge-stâo de mão-de-obra as atribuições
pre':istas nos incisos II e III, claramente vo~tadas para o incen-.
tivo- ao Cancelamento -do registro, as quais áeveriain- ·constar
nas disposições· transitórias, haja vista que o artigo 59 fixa
prazo para a vigência do AITP (Adicional de Indenização
do Trabalhador Portuário Avulso);
~
14. como ç_onseqüêncfa dO supra-irieriel0n3do, surge-nos
mais uina dúvida, na tentativa de q:>mpatibilização ?as normas
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do PLC 66/92, e diz respeito ao AIPT e à aposentadoria voluntária. Pela redação do artigo 56 o AITP é voltado, exclusivamente, para o incentivo ao cailCelamenlo ·ao registro. O artigo
19, III, porém, se refere a contribuições voltadas para-<fincentivo à aposentadoria voluntária. Quem financiará essas contribuições? é a hipótese prevista no artigo 67, de planos a serem
desenvolvidos pela Administração dos Portos? Se for este
o caso deve ser feita remissão expressa para se elidir qualquer
dúvida que posteriormente venha a surgir;
15. o artigo 23, ao prever a arbitragem, tem que, necessariamente fazer remissão ao artigo 114, § 2<:>, da Constituição
Federal, visto que nenhuma lesão ao direito individual pode
ser subtraída à apreciação- do Poder Judiciário (art. 5<:>,
XXXV);
16. no § 1•, do~artigo 24 há duas correções a fazer.
A primeira ·diz respeito ao artigo ao qual é feita remissão
no caput, que lião é o 34 mas Sim o artigo- 31. A segunda
se refere à previsão do inciso II, que é diretamente conflitante
com o disposto no artigo 28~ necessitando, pois, ser suprimida;
17. no artigo 24, §-1<:>, foi omitida qualquer previsão
referente a tempo de mandato do Conselhp de S1:1pervisão.
E, em seu·§ 29, combinadO com o·§ 3<:>, a Diretoria Executiva
foi transformada em órgão de confiança do Operador Portuário, haja vista que pode ser unipe-ssoal e, em qualquer hipótese
e a qualquer tempo, demissível pelo Operador Portuário. Por
outrq lado,_ a redação do artigo 32, combinada com a dos
artigOs 30- e 31, li, c, conduz-nos ao entendimento de que
na hipótese da instalação privativa situar-se da área do porto
organizado o titular desta terá que se submeter à -Administração uniforme a set exercida, na áre~ do portO Orgattizado,
pela Administração do Porto, segundo as normas editadas
pelo CAP, do qual o titular da instalação privativa faz parte
(art. 31, II, c);
18. consideramos ·muito pfóliXã e detalhista· a redação
dada ao artigo 26 e seu parágrafo. Melhor simplificá-la, num
texto que intente abrigar todas as categorias profissionais de
trabalhadores portuários no conceito dÇ! trabalho portuário.
berri_-conlo assegurar os direitos adqUiridos destas ~tegorias,
garantido-lhes a execução das operações portuárias. Dentro
desta mesma. qrdein dé idfl3.S; 4~sca~ a manutenção dd artigo
27; c-ujo texto, aliás, é repetitivO;'_,~ · ' '·
· ' _-;..
19. a redação do artigo· 30 está truncada, devendo ser
aperfeiçoada a pãrtir do seu caput. Já no inciso I do § 1<:>
- cabe definir melhor as competências da Autoridade Portuária
visando-à definição de todaS ás regUlamentações operacionais
do porto público.
20. na proposta de constituição do Conselho de Autori~
dade Portuária, a nova autoridade do porto criada pelo projeto, se fundamenta nos ·seguintes princípios e objetivos:
·
~ A Regionalização da política portuária: objetiv"'tc;IQ !1\lfiniçóes--de política--portuárias rit8k.adeqUãdas· às particUlari~
dades de cada região e impedindo que normas baixadas do
centro do país, distante das realidades regionais, se choquem
com estas realidades, criando sérios problemas de desempenho e eficácia para nossos portos.
_.
~ R~pons:abilização dOs Agentes locais: Setor Público,
empresários e trabalhadores que, diretamente, trabalham e
operam o po~o. dando-lhes ~responsabilidade de definií·em
as regras de funcionamento de cada porto, retirando-lhes a
inércia em rel3çã0 ao Poder Público Central.
O entendimento: com base do funcionamento da comunidade. ESte -princípio findamenta ã. regra da iguald3de de iepTe-~
sentação dos três segmentos. É necessário criar espaço para
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que haja o entendimento. negociado. Este será a base da efiEMENDA N• 5-CCJ
ciência e do desempenho. O Brasil está esgotado da imposição
Dê-se nova redação ao art. 4'-' e seus incisos e parágrafos
centralizada, que retira a iniciativa, a responsabilidade o en- suprimindo-se, em conseqüência, o inciso V do § 11' do art.
tendimento da cena sociaL É necessário que tenhamos uma 19:
eficiente estrutura portuária ~aseada no entendim~nto entre
«Art. 4~> É assegurado aos interessados o direito a conssetor público, empresário e trabalhadores.
_
trução, arrendamento e _exploração de instalações portuárias
21. a previsão do inciso III, do artigo 36, terá que ser dependendo:
compatibilizada com a do artigo 33, mediante remissão ex1- de contrato e arrendamento celebrado com a adminispressa;
_
--- tração do porto. sempre através de licitação, quando locali22. o parágrafo único, do artigo 49, ~ãQ_ prevê pra~o zados dentro dos limites da área do porto;
para a constituição do Conselho de Autondade Portuána
I I - de autorização do Poder Executivo Federal, quando
(CAP);
.
.
.
localizadas fora da área do porto.
23. a previsão, do artigo 50, § 2~. deve -4tzer re~!SSª-o§ 1<.> A celebração do contrato e a autorização a que
expressa ao artigo 79 , para o fim de compatibilização das nor- se referem os incisos I e II deste artigo devem ser precedidas
mas;
de consulta à autoridade aduaneira e ao poder público muni24. a previsão de trabalhadores avulsos que exerçam
cipal e de aprovação do Relatória de Impacto sobre o Meio
a atividade " ... em caráter efetivo" implica contraditio in terAmbiente -RIMA.
minis, devendo a expressão "em caráter efetivo., Ser substi§ 2' A exploração das instalações portuárias de que tra·
__ , ta este artigo far-se-á sob uma das seguintes formas:
tuída por ..... sem solução de continuidade'';
25. deve -ser incluído, nas Disposições Transitórias um
I - Uso exclusivo- quando a exploração se fizer para
artigo Onde se busca gara.ntir os direitos adquiiidos de todos
uso próprio;
·
os trabalhadores devidamente registrados ou comprovadaI)-,. Uso Misto ~ quando a exploração se fizer para
mente em atividade, até 31 de dezembro de l!W(). Esta O:ata uso próprio e de terceiros dentro da área do porto, ficando
se deve ao fato- de que- fOi dadO conhe_cimento públi~ <:f.~ _ sujeito às normas inerentes à prestação de serviço público.
tramitação deste projeto de lei. Por isso mesmo, assegura§ 3• Suprima-se.
ram-se os" direitos adquiridos aos trabalhadores e~tão e~iSten
§ 49 Passa a numerar-se 311•
tes, não registrando-se, no cadastro geral possíve1s novos tra§ 5• Suprima-se.
balhadores que por ventura tenham sido registrados, cadas§ 6~ Passa a numerar-se § 49 •
trados os que componham forças supletivas. A inclusão _cf~~se
artigo, por cçnseqüêDéta,_ prejuçlica ,o çlisposto_ nos arttgos
EMENDA N• 6-CCJ
.
52, 53 e 68, razão pela qual
Suprima-se
o
·art.
69 e seus parágra!os e o- art. 7~> e seu
26. por coerência com a emenda que :oferecemos ao
parágiafó único renumerando-se os segumtes.
caput do artigo 19 e para definir o regirite jurídico dos portos,
conforme o préceituado no artigo 21, XII, letra "f' do texto
EMENDA N•_7,CCJ
constitucional, deve ser substituída em todo o projeto ;,t expres~
.Dê-se ao Capítulo fV do-PLC n' 66, de 1992, o seguinte
são "porto organizado" por ..porto". ·
.
título:
_
.
27. O vício de inconstitucionalidade e as falhas técmcas
"Da Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuáno
enumeradas - estas. decorrentes de constradições entre as
normas- que pudemos constatar quando do exame dq Proje- Avulso.''
to, sob os aspectos de constitucionalidade, juridicida~ e técniEMENDA No 8-CCJ
ca legiSlativa, são, perfeitamfmte~ corrigíveis mediant=e as seDá nova redação ao caput do arte 18 do projeto de lei
guintes emendas.
e suprime seus incísos:
·EMENDA N' 1-CCJ
"Art. 18. As entidades representativas dos trabalhadores portuários avulsos e entidades representativas da classe
Dê-se ao caput do a"rt. 19 a seguinte redação:
"Art. 1~> Cabe à União explorar, diretamente ou me- empresarial constituirão, em cada porto e sob a regra da paridade, o órgão de gestão de mão-de~obra."
diante autorização, concessão ou permissão, b porto.~·

EMENDA N' 2-CCJ
Suprima-se do texto do inciso I do§~~>- do ~;t~ l~>.a expressão " ... concedido ou explorado pela Umao ...
EMENDA N• 3-CCJ
Inclua-se no inciso II do § 1• do art. 1' do PLC n' 66,
de 1992, a e~pressáo " ... e centro do navio ... ", a constar
após o vocábulo '•porto organizado" e antes de, •. ~. por operadores portuários".
EMENDA N' 4-CCJ
Inclua-se no inciso IV do§ Fdo art. 19 , após a expressão
"Área do port'o organizado": H são as áreas contínuas e descontínuas compreendidas".

EMENDA N• 9-CCJ
Dê-se ao art. 19, do PLC n• 66, de 1992, a seguinte
redação:
"Art. 19. Compete ao Órgão de Gestão de Mão-deObra do Trabalho Portuário avulso:
I - administrar o fornecimento da mão-de-obra do trabalhador portuário avulso;
I I - manter, cOm ·exclusividade, o cadastro e o registro
do trabalhador portuário avulso;
III- promover a formação profissional e o treinamento
multifuncional do trabalhador portuário avulso;
- IV- selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso;
V- estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ao registro do trabalhador portuário avulso;
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VI - expedir os documentos de· identüicação do trabalhador portuário avulso;
VII - arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiários,
os valores devidos pelos operadores portuários, relativos à
remuneração do trabalhador portuário avulso e aos correspondentes encargos fiscais e previdenciários;

VIII- aplicar, quando, normas dísciplinare~ previstas
em lei, convenção ou acordo coletivo do trabalho, inclusive
no caso de transgressão disciplinar, as seguintes penalidades:
a) repreensão verbal ou por escrito;

b) _suspensão do registro pelo período de dez a trinta
dias;

c) cancelamen_to do registro;
_
_
IX - arrecadar as contribuições destinadas ao custeio do
órgão;·
X- zelar pelas normas de saúde_, higiene e segUrança
no trabalho portuário;
XI -submeter à Administração do Porto e ao respectivo
Conselho de AQtoridade Portuária propostas que vis.em à melhoria da operação portuária e à valoriza_ção económica do
porto;
__ ·
_
XII- desenvolver programas de incentivo à antecipação
de aposentadoria;
XIII -arrecadar e_ repassar aos beneficiários contribuições destinadas a incentivar a aposentadoria voluntária, criadas nos termos do art. 67_, desta lei.
§ 1' O órgão não responde pelos prejuízos causados
pelos trabalhadores portuários aos toMadores de seus serviços
ou a terceiros.
§ 2" O órgão responde, solidariaitiente com os operadores portuários, pela remuneração devida ao trabalhador
portuário avulso.
§ 3' O Órgão de Gestão da Mãci-de'Oiira-do Trabalho
Portuário Avulso pode exigir dos operadores portuários, pata
atender à requisição de trabalhadores portuários avulsOs; prévia garantia dos respectivos pagamentos."

EMENDA N' 10-CCJ
Inclua-se no art. 23 do PLC n' 66, § 4' com o seguinte
teor:
"Art. 23. .... ...•. ··-· ··.·· !·------=---··-· ................. .
-~~
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§ 401 -Recusando-se qualquer das partes à negociação ou
à arbitragem, aplicar-se-á o. disposto n:o § 29 do art. 114 da
Co_ilstituição Federal."

EMENDA N' 11-CCJ
Dê-se ao capuf do art. 24, do PLC n' 66, de 1992, a
seguinte redação, suprimindo-se os parágrafos e seus incisos:
"Art. 24. O Orgão Gestor da Mão-de-Obra, em cada
porto, aprovará seu regulamento, que preverá, obrigatoriamente, a criação de um Conselho de __SUpervisão e de uma
Diretoria Executiva.''
EMENDA N' 12-CCJ
Dê-se nova redação ao caput do art_._ 26 ~ suprima-se
.
.
·
seu parágrafo únicn:
"Art. 26. Consideram-se, para os efeitos desta lei, como trabalhadores portuárioS aque1es que compõem a mão-deobra diretamente ligadas à execução das operações portuárias,
que só por eles-serão realizadas, portadores de títuJo de qualificação profissional e registrados nos termos desta lei."

EMENDA N' 13-CCJ
- Suprima-se o art. 27 e se~ parágrafos.
EMENDA N' 14-CCJ
Dê-se ao caput do art. 30 do PLC n' 66, de 1992, a
seguinte redação:
"Art. 30. De acordo com o P.isposto no inciso I do §
19 do art. 1\', em cada porto funcio"n3rá um Conselho de Autoridade Portuária."
EMENDA N' 15-CCJ
Dá nova redação ao inciso I do§ 19 do art. 30 do projeto
de lei.
"§ 1~ ........................................................... ~-·-·
I - baixar o regulamento de exploração do porto, de
tarifas, de cfedenciamento de operadores portuários, bem assiiii. as normas necessárias à operação industrial, comercial
e de serviços do porto, _observadas as leis aplicáveis."

EMENDA N' 16-CCJ
Dá nova redação ao inciso m do § 1' do art. 30 do
projeto de lei.
''§ 1~ •••••••••••~u••••••••••••••••••-n••~•o.•••••••••••••••••••••••
I - ··'"···''·····'·'·····•····'·--··············-·······-········--··-

11- ························----···-··············-·-~···--···----··
III- deliberar sobre orçamento do porto."

EMENDA N' 17-CCJ
Dê-se nova redação .ao 'ã.rt. 31_, S~JlS parágrafos, íteiiS
e alíneas.
-,
"Art. 3L O Conselho de Autoridade Portuária CAP, será constituído de forma triparti te e com igualdade
de membros de cada parte, pOr seus representanteS, titUlares
e suplentes, do Poder Público (União, Estado e Município),
de empresários e de trabalhadores, diretamente ligados às
operações portuárias.
_. __
§ 19 os membros do Conselho serão indicados, em cada
caso, pelo Ministro da área, Governadores de Estado, Prefeitos Municipais e entidades de classe das respectivas categorias
económicas e profissibnãis.
§ 29 Os membros do Conselho terão mandato de três
aDos, podendO ser recoridUZidos uma só vez, por igual período.
§ 3" os membros do Conselho não serão remunerados,
considerando-se de relevante interesse público, os serviços
prestados.
·
§ 49 O Conselho elegerá, dentre seus membros, o Presi~
dente e o Vice-Presidente do. Conselhq.
§ 5" As decisões do Conselho serão tomadas pelo voto
da maiorih de seus membros, tendo o presidente, além do
voto comum, o de qualidade.
_ _ _ ~
§ 6' As deliberações do Conselho serão -de baixadas
em ato de seu Presidente."
EMENDA N' 18-CCJ
Acrescente-se no caput do art. 46, após a palavra "avulso'"', a expressão "e dos Collselhos de Autoridade Portuária".
EMENDA N' 19-CCJ
Inclua-se no art. 46, do PLC n' 66, de 1992, § 2•, com
a seguinte redação, renumerando-se o atual parágrafo único
como§ 1".
"Art. 46.
.-............................ -· ....................... ·- ....
_.. .. .......... .
o • •• r

0

••••••••• •••-• . . •••• ••• •

•

•••••• O •' •

• • O O O • __•

--~..-··.

0

••

_
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§ 2• Ao Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho
Portuário avulso competirá, além das atribuições previstas
no art. 19 desta lei:
I -desenvolver programas de realocação e de incentivo
ao cancelamento do registro;
II - arrecadar e repassar, aos respectivos beneficiáriOs,
contribuições destinadas a incentivar o cancelamento do_ regis-

tro."
EMENDA N• W -CCJ
Suprima-se o § 2•, do art. 50, do PLC o• 66, de I992.
EMENDA N• 2I - CCJ
Inclua-se nas Disposições Transitórias um-·n:ovc> artigo,
onde couber, com a seguinte redação, suprimindo-se, em conseqüência, os artigos nl" 52~ 53.e 68 do Projeto: "Art. Para os fins previstos nesta lei, consideram-se automaticamente inscritos no registro dos ti'ab3lhadoies pOriuárlos
e, por decorrência, portadores de títulos_ de qualificações profissionais:
-I - os atuais trabalhadores portuários, empregados de
concessionárias, permisSionárias ou autorizadaS, _responsáveis
pela administração do porto, inclusive pessoal adm1nistrativo,
de manutenção e _guarda portuária, com Vínculo empregatício
a prazo indeterminado, desde que regulamente contratados
até 31 de dezembro de 1990, para o exercício dessas ati v-idades
profissionais, no caso de demissão sem justa causa;
II -os atuais trabalhadores avulsos, portadores de matrí~
cula ou registro profissionais expedidos até 31 de dezembro
de 1990;
·
l l l - os atuais integrantes de eventuais forças supletivas,
inclusive arrumadores, comprovadamente em serviço de capa~
tazia que, registrados, matriculados ou credenciados, complementam o trabalho dos efetivos, neste caso desde que estejam
exercendo atividades em. caráter efetivo e iníilterruptamente
há, pelo menos, três anos, completados em 31 de dezembro
de 1990."
EMENDA N• 22- CCJ
Substitua~se

no projeto de lei, Onde constar a expressão
"porto organizado", pela expressão "porto".
28. Finalmente, foram apresentadas ao Projeto úm total
de nove emendas pelos Srs. Senadores, as quais passamos
a relatar:
Do Senador Espiridião Amin: propõe alterações o eaput
do art. I• Esta parte da Emenda está prejudicada pela existência de emenda de igual teor do Relator; propõe adequação
_da redação do inciso I, do§ 1• do art. I•, aceita pelo Relator
por, efetivamente, adequar o texto do inciSo ao caput do
mesmo parágrafo; finalmente, acrescenta um § 3~> ao art. r
aceita pelo Relator, com as alterações introduzidas pelo debate
na Comissão, consubstanciando a segUinte emenda:
EMENDA N• 23 -

CCJ

Art. I•
§ I•

..................................,........ ·---------·--·

• • • • • • • ._._._ • • • • o o • • • • • o o • • n

• • o • • ~.- • • •••••~••• n

n-• • • • • • • • •--~•••• ·-~•-•••

§ 2• ............................................. ·-··-·-----·-··-·-§ 3• A autorização para a exploração do porto poderá
ser deferida a Estado ou Município, facultada, nesse caso,
a celebração de contrato dC:: gestã~ com p_essoa jurídica de
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direito privado da qual participem, em ígualdade de condições,
usuários e trabalhadores.
Do Senador Chagas Rodrigues, aprovamos emenda que
suprime os§§ 19 e 2~>.do art. 8~', introduzindo um noyo, que
será o único, com a seguinte redação:
EMENDA N• 24- CCJ
Art. 8•
"Parágrafo úniCO. Nos portos caberá Conselho de Autoridade Portuária- CAP- decidirqualido~é~dispensâvel
ou nãQa intervenção de operadores portuários. Pela aprovação. "Comissão de Constituição, Jtistiça e Cfdadanlá. · · "
Do Senador Espiridião Amin, foi sugerida emenda que
propõe que a indicação do representante dos trabalhadores
no Conselho de Administração das entidades concessionáriits
seja feita pelo Sindicato dos Avulsos. Rejeitada pelo Relator,
já que o sindicato adequado é o dos trabalhadores portuários,
empregados das entidades concessionárias.
Do Sinã.dor Espiridião Amin: da mesma forma que a
Emenda n• 25, llusca adequar o texta do caput do art. 32
e do inciso I ·
do § 1~' do mesmo artigo, citando as três formas constitUcionais
de cessão dos serviços portuários pdt pafte-~da Uniãó, a -Saber:
"concessão, permissão e autorizaÇão". Pela aprovação, nos
seguintes termos:
EMENDAN•25-CCJ
Art. 32. A Administração do Porto é exercida diretamente pela União ou pela entidade titular da concessão, permissão de autorização para operar o porto organizado.
§ 1• ·················~·~··--··~·--·-·-><•«••··-······--········
I - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulame11tos do
serviço e as cláusulas do contrato de concessãÕ, permissão
oit autorização.
Do Senador Espirklião Amin: inclui a palavra "rechego"
no -conceito da função de estiva, no incisO ·n,- do § 3~' do
.art. 55. Aceita pelo Relator, entendido o rechego como uma
operação tíPica àá estivâ, ficando assim fOrínatiza<iã-a emenda.
EMENDA N' 26- CCJ
Inclua-se no inciso II do § 3• do art. 55, logo após a
expressãO "pe_ação e despeaçãon a palavra "rechego".
Do Senador Espirldlão Amln: busca assegurar ~os atuais
trabalhadores portuários, empregãdos da extinta Portobrás,
o registro profissional. Esta emenda está prejudicada, em face·
de outra emenda do Relator que prevê o registro geral d_os
trabalhadores no porto.
·
Do Senador Nelson Carneiro: propõe um-novo artigo,
nas Disposições Transitórias. Acerta pelo Relator. com a seguinte redação:
EMENDA N' 27 - CCJ
lnclua-se onde couber:
u Art. Passarão a integrar os quadros da Polícia Portuária
os atuais membros da Guarda Portuária, com seus direitos
e vantagens."
Do Senador Espiridião Amin: propõe uma aplicação gradualdo_disposto nos incisos! e II do§ I• do art. 8• Prejudicada
pela aprovação de emenda suprimindo estes dispositivos.
Do Senador Jutahy Magalhães, busca corrigir uma discriminação feita pelo disposto no art. 73, que dava sobrevida
a algumas categorias e não protegia Outras que tiabalham
no mesmo seto r. A .emenda propõe a .vigência, por um perío~
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do, das cláusulas aa Convenção Coletiva de Trabalho dos
Trabalhadores Avulsos. As novas disposições serão definidas
e uma nova Convenção Coletiva de Trabalho de caráter nacional, que dará o arcabouço jurídico das- relações de trabalho
nos portos. A emenda foi aprovada por este Relator por
seu objetivo e mérito jurídico, ficail.do assim formalizada:
EMENDA N• 28- CCJ
Substitua-se o art. 73, acrescido de parágrafo único, com
a seguinte redação:
"Art. 73. As cláusulas da Convenção de Trabalho dos
trabalhadores portuários avulsos celebrado em 1992 permanecem inalteradas até a próxirila data-base:
Parágrafo--único. Durante o prazo de vigéncia da Convenção Coletiva de Trabalho de que trata este artigo os operadores portuários constifUir"-Se:..ão em entidade de representação nacional para efeito de celebração de nova COnvenção
Coletiva de TrabalhO: em nível nacion~l, com entidades de
representação nacional dos trabalhadores, traçando princípios
básicos sobre relações de trabalho que, de forma articulada.
serão incluídos em acordos ou convenções regionaiS e locais.
dos ou convenções regionais e locais.
29. Ao presente Projeto foi aneXado, para que tenha
tramitação conjunta,- o PLS-127, de 1990 (n 9 na origem,
n• 3.654/89), que dá nova redação ao art. 1• do Decreto:Lei
n9 6.460, de 2 de maiO de 1944, que regula a construção e
a exploração de instalações portuárias iildimentares. Essa proposição~ por focalizar _apenas um dos ~spectos da matéria,
foi- absorvida pelo Projeto em exame, ficando prejudicada
na forma regimerifal.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 66, DE 1992
Em conclusão; o parecer é pela aprovação do Projeto
com a adoção das Emendas n,.s 1 a 28~CCJ, desta relataria
e dos Srs. Senadores_ Nelson Cameiio_,_Esperidião Amin, Chagas Rodrigues e Jutahy Magalhães.
É o parecer.
Sala das Comissões, 5 de agost<> de 1992. - Nels.on Carneiro, Presidente- Mansueto de Lavor, Relator- Cid Sabóia
de Carvalho- Alfredo Campos- Antônio Mariz- Josaphat
Marinho, com restrições __ Francisco RoUemberg - Chagas
Rodrigues- Beni Veras- Jutahy Magalhães- Esperldlão
Amin - Pedro Simon - Eldo Alvares.
O Sr. liam Saraiva, 4? Secre_iário, delxa ·a Cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha
Derzi, 39 Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ~ Oparecer conclui favoravelmente ao projeto, com 28 eriienaas que
apresenta, e pela prejudicialidade do Projeto de Lei n• 127/90,
da Câmara dos Deputados.
.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Assuntos Econó__ _
micos, que será lido pelo Sr. 19 S~cretárj_o.
É lido o seguinte:
PARECER N• 7, DE 1993
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre os Projetos de Lei da Câmara n~ 66, de 1992 (n' 8/91, na
Casa de origem), que "dispõe sobre o regime jurídico
da exploração dos portos organizados e das instalações
portuárias e dá outras providências" e o~ 127, de 1990
(n' 3.654/89, na origem) que "dá nova redação ao art.
1• do Decreto-Lei n• (i.460, de 2-5-44, que ~la a cons-
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truçào e a exploração de instalações portuárias rudlmenw
tares".
Relator: Senador Alfonso Camargo
1- Do Relatório
O Projeto de Lei_ da Câmaran9 66, de 1992, originário
da Presidência da República, estabelece o regime jurídico
da ·exploração dos portos públicos - denominados portos
organizados - e das instalações portuárias.
Objeto de interisas negociações na: Câmara dos Deputados, onde tramitou por cerca de um ano e meio, o PLC
n9 66/92 sofreU inúmeras alterações, tendo sido oferecidos
vários substitutivos e, em sua versão final, encaminha® a
esta Casa para revisão, a proposição tem por escopo a 'reestruturação dos portos, mediante a criação de órgãos como o
Conselho de Autoridªde Portuária (CAP) e o Órgão de Ges·~
tão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário, que intermediará
as relações; entre o trabalhador e o Operador PortuáriO, outra
criação do projeto.
Ao mesmo temp que o PLC n• 66/92 dispõe sobre o
chamado porto organizado- de uso público- também prevê
que a exploração de instalações portuárias, dentro ou fora
do porto, poderá se dar mediante arrendamento ou autorização do Poder Público, visando ao uso privativo de forma
exclusiva - para a movimentação de _carga própria - ou
de forma mista-- para a movimentação de carga própria
ou de terceiros.
No tocante ao terminal de uso privativo, fora do porto
orgànizado, a proposição estabelece a forma de _transferéncia
de exploração do serviço público, criando regras aplicáveis
à hipótese, todas voltada_s para o objetivo de conferir ao titular
da autorização total h"berdade no exerCício da atiyidade por~
tuária.
- Dentre as principais inovações iritioduzidas no regime
jurídico de exploração dos portos pelo PLC n• 66, de 1992,
Curi:tpre-nós deStacai":
- .
1. existirão no âlnbito do porto organizado o Operador
Portuário, o Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho
Portuário e o Conselho de Autoridade Portuária;
2. o Operador Portuári<:> é definido no ar-t. 19 ," § }9,
III do projeto como " ... a pessoa jurídica pré-qualificada para
a execução de operação pOrtuária na área do ·porto organi-zado". A administração:do-pOrto é pré-qualificada como Operador Portuário (art. 9'. § 3•);
~
~
~
3. o Órgão de Gestãó de Mão-de-Obra passa a gerir
a- oferta de trabalhadores para a atívidade portuária ·e compreende uma Diretoria Ex'ecutiva, Composta por empresáriOS
(os Operadores Portuários), um COnselho de Supervisão,
composto por empresários (213) e trabalhadores (113) e uma
Con:iissâo Paritária, de trabalhadores e empresários;
4. o Conselho de Autoridade Portuária, formado por
entes governamentaiS (1/4), empresáriOs (~4) e trabalhadores
(1/4), estabelecerá as diretrizes para a administração do porto
organizado;
5. a atual estrutura sindical é alterada com profundidade, perdendo a exclusividade na oferta de mão-de-obra;
- 6. aos empresários é facultado contratar trabalhadores
com vínculo empregatício, a prazo indeterminado, para os
trabalhos de estiva, conferência, conserto, bloco e vigilância,
desde que escolhidos, exclusivamente, dentre os trabalhadores
portuários avulsos registrados;
7. os terminais de uso privativo novos têm liberdade
de contratar trabalhadores da forma que julgar melhor, sendo
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que os atuais terminais devem manter a propor~o hoje vigente entre trabalhadores com vínculo empregatlcio e avulso;
8. é permitido ao Operador Portuário solicitar ao Órgão
de Gestão de Mão-de-Obra a cessão de trabalhador portuário
avulso em caráter permanente;

9. inexiste qualquer vínculo empregatício entre o órgãO
de Gestão de Mão-~-e~9bra e_ os ~ra~~h~do_!'~~ ~~~-~~!!_. . .
10. existirá, nó ·parto organizado, a liberdade tarifária,
competindo a cada autoridade portuária a fixação das tarif.S;
11. o Adicional de Tarifa Portuária (ATP) tem sua alí-~
quota reduzida de 50% (c:ióqüenta por éerito) para20% (vinte
por cento) até 1995, téndo a sua aplicação destinada ao porto
de origem, de forma' gradual, até o ~áximo de 70% (setenta
por cento), a ser alcançado em 1997;
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I I - Da AnáUse dos Aspectos T~nicos e
Operacionais do Projeto

Analisando-se a situação portuária brasileira constata-se
que o modelo vigente foi estruturado sob o enfoque do intervencionismo e do corporativismo, próprio das economias plariificadãs óu -de planejamento central. Tal modelo, concebido
e ~!!lplementando pelo Estado Novo, está absolutamente esgotãdo, tanto no que se refere à sua estrUturação institUciOnal,
quanto no que diz respeito à organização do trabalho. E esgotou-se sobretudo porque o intervencionismo não pode conduZir a um sistema permanente de organização da sociedade.
Como f!lOtas principais da reestruturação, o presente pro,
jeto objetivã:

1) assegurar o aumento da produtividade do se to r portuário, mediante a racionalização da atiVidade económica e a
integração dos diversos agentes e.nv9 Ividos, a~ravés da dimiforças supletivas;
nuição da intervenção do estado e do _estímulo à livre coocor13. as atuais categorias denominadas capatazia, estiva,
rência, de sorte a possibilítar maior rentabilidade aos investiconferência, conserto, vigilância e bloco, no prazo de cinco
mentos necessários à modernização do setor e melhores níveis
anos, serão, de forma progressiva, unificadas _em razão do
de remuneração ao fator trabalho; .
princípio da multifunciçmalidade do trabalho portuário;
2) racionalizar _o ambiente do trabalho, promovendo a
14. é criado para o trabalhador portuário avulso 0 incenvalorização da mão-de-obra com base na eficiência, em ordem
tive ao cancelamento-do registro profisSional, medíante_ o-_pa- a possibilitar a adoção de :Ólétodos de produção mais adequagamento de indenização no valor de Cr$50.000.000,00 (cin- -dos e evitar os efeitos distorsivos dà ihterferC:ncia· sindical
qüenta milhões de cruzeiros), isenta de tributos federais, 0
na gestão empresarial, que não teril beneficiado a força de
saque do saldo do _FG~S e mai~--~~a .._çt;~mple~_enta~Q_ç)~-- trabalho,__ f~cultaodo aos__ obreiros exercerem funções e~pre-
Cr$12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros) à indenização, ~sanais típicas, poi meio de entidades estivadoras constitufdas
na hipótese do trabalhador avulso constituir sociedade comersob a forma de cooperativas de mão-=cie-obra;
cial que tenha por objeto Oexercício da atiyidade de Operador
3) estimular a participação do setor privado ria constru~
Portuário; tudo corrigido pelo IRSM - índice de reajuste · ção e exploração, arrendamento ou lócação de instalações
do salário mínimo;
portuáriãs privadas, sCmpre através de licitação, de maneira
a dotar o País, a médiO "prazo, de uma infra-estrutura portuária
15. as indenizações. Qo trabalhador avulso, supra men..:
clonadas, serão financiadas pelo Adicional de Indenização
moderna
e- compatível
rior;
- com as necessidades do comércio exte-- do Trabalhador ·Portuário Avulso (AlTP), cuja vigência será
4) incentivar a participação dos usuários dos serviços por~
de 4 (quatro) anos, contados do início do exercício financeiro
tuários, sobretudo exportadores e importadores, favorecendo
seguinte ao da transformação do projeto de lei;
o planejamento estratégico do transporte multimodal;
16. o A1TP nijo incidirá sob~ as .operações realizadas
5) possibilitar maior competitividade para as exportád
com mercadorias, cuja origem e destino é o porto brasileiro;
17. é criado o Fundo de Indenização do Trabalhador
çóes, mediante aumento da eficiência e dos ganl)os e produtiPortuário -Avulso ~ FITP' de natureza contábil, destin~dq
vidade na operação do sistema portuáriO; de modo a contribuir
~ .
para a inserção de produtos brasileiros en;J. ~ercados externos;
a prover recursos para aS mdenízaçôes d~correntes do cancela6) estimular a navegação de cabotagem e a navegação
mente do registro do trabalhador portuário avulso;
interiOr, por meio da redução dos custos com o transporte
18. é assegurada aos atuais trabalhadores portuários em
de mercadorias a serem consumidas no País.
capatazia, com vínculo empregatício, a iilscriÇão Do cadastro
Para alcançar estes objetivos o anteprojeto, esSencial-'
mantido pelo órgão de Gestão de Mão-de-Obra, no casode · mente, propõe:
demissão sem justa ~~sai - ··-12~

é assegurada, também, a inscrição no- cadastro do
órgão de Gestão de Mão-de-Obra dos a tuais integrant~ de

19. os serviços de dragagem e sinalização do canal do
porto passam a ser de responsabilidade dR União_, ~o_mais
compondo as tarifas;
.
. _
20. _ .a intervenção de operadores portuários é dlSpensada
em vários casos, previstos no art. s~, I do projeto de lei;
21. os trabalhadores avulsos podem constituir cooperativas para atuar como operadores portuários de uso público
ou 'privativo;
.
. 22. ~ é previsto o desdobramento das aturus concessões
para exploração dos portos (art.48).
. .
Ao PLC n• 66192 foi anexado o PLC n' 127/90, l!ledi_O!l~
Requerimento de n' 532192, dispondo, essa proposição, sobre
a alteração do art. 1• do. DecretQ-I..ei h' 6.4(iO,de 2-5-44,
o qual, por sua vez, regulamenta a cons~ção e a exploração
de instalações portuárias rudimentares. ~

o

a) a desregulamentação do setor ~portuário; P.articularmente ~o que diz respeito à livre contratação elos serviços
de movimentação de mercadorias, armazenageM, transporte,_
vigilância portuária e demais serviços correlatas ou afins nos
portos, e à estruturação das tarifas portuárias, que devem
observar as peculiaridades de cada porto e corresponder, efetivamente, aos serviÇQS_ prestados;
· b) a descentraíização das decisões sobre a administração
do porto para cada uma das concessiollárias, permiSsionárias
ou autorizadas dos respectivos !lerviços portuários;
~c) a livre conoo~ncia entre os diversos portos, de maneira a assegurar, de um ladQ, maior raâonalidadé na destinação
de receitas e no processo de tomada de decisões.~ mall!ria
econômica, e, de outro lado, fomentar, em cada caso, uma
buac:a permanente-de maior eficiéncia~
operaÇõeS portuá-.

nas
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rias e melhor rentabilidade aos investimentos em equipamen-

tos e em infra-estrutura;
d) a livre concorrência entre os proprietários, -arrendatários ou locatários de instalações de um mesmo porto, de
maneira a possibilitar, através da competição, a prática de
tarifas adequadas e a prestação de serviços de acordo com
-as necessidades dos usuários;
- -e) o estímUlo à participação do setor priVado nos investimentos necessários à modernização da infra-eStrutura e ao
reaparelhamento dos portos- em face da carência de recursos
públicos, que devam ser destinados,_ prioritariame_nte, para
atender às demandas da área social- possibilitando aos terminais privativos movimentarem mercadorias de terceiros;
f) a exclusão, no que respeito às operações das instalações
portuárias privadas ou rudimentares, de quaisquer ônus provenientes de taxas, tarifas, preços ou remunerações por serviços
não prestados e a sujeição das mesmas, exclusivamente, ao
rateio de despesas provenientes da manutenção e conservação
da infra-estrutura portuáriá utilizada ou posta à disposição,
inclusive de acesso marítimo ao porto ou terminal (canais
e bacia de evolução).
.
No tocante ao aspecto relacionado à regimentalidade,
não vislumbramos qualquer obstáculo à tramitação do PLC
n"' 66/92. No tocante, porém, ao P~C n"' 127/90 corroboramos
o entendimento da douta Comissão de CQnstituição, Justiça
e. Cidadania do Senado Federal (CCJ), no sentido de sua
prejudicialidade em, razão da maior _abrangência do PLC n"'
66192, que o absorveu.
Das Emendas
Foram apreSentadas emendas à Comissão de Assuntos
Econômicos ao Projeto de Lei da Câmara n 9 62/92, assim
discriininadas:
-52 emendas de autoria do Senador Albano Franco;
-48 emendas de autoria do Senador Mário Covas;
- 3 emendas de autoria do Senador Nelson Wedek.i.n;
- 2 emendas de autoria do Senador Antônio Mariz;
-1 emenda de autoria do Senador João Calmon;
- 2 emendas de autoria do Senador Eduardo Suplicy.
O acordo de lideranças ocorrido, procurou abarcar o máximo de avanço possível no momento, lemos consciência de
que algumas emendas, pelo seu conteúdo, poderão vir, necessariamente, a complementar as eventuaiS lacunas porventura
oCorridas neste PLC. Nesta ocasião, essas emendas transformadas em projetos de lei específicos deverão merecer a[lálise
mais acurada, podendo vir a aperfeiçoar o presente projeto.
Conforme salientado no início deste relatório, foi o presente projeto de lei da Câmara, objeto de intensas negociações, por parte dos empresários, trabalhadores e governo,
tendo, inclusive sido oferecidos ~ve~os ~ubsti~utivos. A par_
da complexidade que o tema envolvia, buscou-se um consenso
através de um acordo de lideranças, acordo esse responsável
pela versão final do projeto encaminhado pela Cãmara dos
DePutados a esta Casa, após um ano e meio de tramitação.
Os vícios de inconstitucionalidade e as falhas técnicas
decorrentes de contradições entre as normas- que pudemos
constatar quando do exame do· projeto, sob os aspectos de
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, foram
objeto de análise .da Comissão de Constituição e Justiça.
Relativamente ao mérito, cabe-no.s r~ssaltar que, na apresentação do acordo para a aprovação .do projeto, ficoJJ._ estabelecido um compromisso do Governo no sentido de não vetar
nenhum dos seus itens. Isto reforça nossa posição voltada .
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pela manutenção do texto originário da Câ!Dara dos Deputados, pois a introdução de emendas ao te_xto, traria necessariamente, modificações no cerne do-projeto~ Emendas apresentadas no tocante à criação do _Conselho de AutQ:ridade
Portuária, o órgão de Gestão d~ Mão-de-Obra e que tratam
da relação capitaUtrabalho, deverão gerar rupturas dos pontos
signifiCativos diScUtidos naquele acordo; deixando assim, o
projeto, de atender avanços importantes nos campos operacional, técnico, econômito e político.
Da Conclusão

- -- Por todo o exposto, é o nosso parecer pela aprovação
do PLC n' 66192, pela prejudicialidade do PLC n' 127190,
rej~ição de todas as emendas apresentadas a esta comissão,
com exceção das Emendas de Redaç·ão n"'s 29, 3D -e 39, que
passam a receber a numeração 1, 2 e 3 - CAE.
EMENDA N9 1-CAE
No § 1"' do art. 24, substitua-se ã. referência ao art. 34,
pela referência ao art. 31.
EMENDA N' 2-CAE
No § 2"' do art. 24, substitua-se a referência ao art. 34,
pela referência ao ·art. 31.
EMENDA N' 3-CAE
Dê-se nova redação ao ~put do_ art .. 30:
"Art. 30, caput- será iilstituído, em cada porto_ organizado ou no âmbito de cada concessão, em conselho de Autoridade Portuária."
Após destacadas· s.ão aprovadas as seguintes emendas:
3-CCJ, 6-CCJ (apenas a supressão do art. 7'), 7-CCJ, 8-CCJ,
12-CCJ, 14-CCJ, 21-CCJ, 22-CCJ, 23-CCJ, 24-CCJ, 25-CCJ,
26-CCJ, 67, 70, 71, 74, 81, 84, 86, 87, 118, 95, 96, 97, 99,
101 e 116. Que passam a receber a numeração de 4 a 30-CAE.
EMENDA N' 4-CAE
Inclua-se, no inciso II do.§ I' do art. 19 do PLC n' 66,
de 1992, a expressão u ... e dentro do navio ... ", a constar
após o vçocábulo "porto organizado" e antes de " ... por operadores portuários".
EMENDA N' 5-CAE
- Suprima-se o art. 79 e seu parágrafo único renumerando-se os seguintes.
EMENDA N' 6-CAE
Dê-se ao Capítulo IV do PLC n' 66, de 1992, o seguinte
título:
"Da Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário
Avulso."
EMENDA N' 7-CAE
Dá nova redação ao caput do art. 18 do projeto de lei
e suprime seus incisos:
"Art. 18. As entidades representativas dos trabalhadores portuários ·avulsos e entidades representativas da classe
empresaDal constituirão, em Cada porto e sob a tegra da pari-!
dade, o órgão de gestão de mão-de-obra." ··
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E~NDA N• 8-CAE
nova redação ao caput do art. 26 e suprima-se
· seu parágrafo único:
" Art. 26. Consideram-se, para os efeitos desta lei, como trabalhadores portuários, aqueles que cooipõein-a mão-d"eobra diretamente ligada à execução das operações portuárias,
que só por ele serão realizadas, portadores de título de qualificação profissional registrado nos termos desta lei."

Dê~se

EMENDA N' 9-CAE
Dê-se ao caput do art. 30, do PLC~n• 66, de 1992, a
seguinte redação:- -------~'Art. 30. De acordo com o disposto no inciso I do' §
l~do art. 1"?,em cada porto funcionará um Conselho de Autori~
dade Portuária."

EMENDA N• 14-CAE
Art. 32. A administraçáo do porto é exercida diretamente pelã. União ou pela entidade titular da concessão, permissão ou _autc;>_t:i~ação para operar o porto organizado.
§ }9 Oooooooooooo~"OOOOOO••••••••MOM>•*"'-•••••----······-h---~•-•ooooo>
I - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos,
o serviço e as cláusulas do contrato de concessão, permissão
ou autorização.
EMENDA N• 15-CAE

Inclua-se no inciso II do § 3• do art. 55, logo após a
expressão "peação e despeação" a palavra "rechego".
EMENDA N• 16-CAE
Adicione~se ao final do § 69 do art. 49 , a seguinte expressão:
"§ 69 ... , ao final do contrato de arrendamento."

EMENDA N• 10-CAE
EMENDA N•l7-CAE
Inclua-se nas Disposições Transitória, liril--ifoVo artigo,
Adicione-se um § 7• ao art. 4•
onde couber, com a seguinte redação, suprimindo-se, em conseqüência, os arts. n9 52, 53 e 68 do projeto:
.. Art. 49 •••••••••••••••••••••••.• ·················~--------·--"'···
"Art.
Para os fins previstos nesta lei, consideram-se
§ 79 Os contratos de arrendamento que trata o inciso
automaticamente inscritos no registro dos trabalhadores porM ;I do caput deste artigo só serão celebrados após a aprovação
tuários e, por decorréncia, portadores de títulos de qualifiM doPlano de Desenvolvimento eZoneamento do Porto pelo
cações profissionais:
------ - Conselho de Autoridade Portuária."
I - os atuais trabalhadores portuários, empregados de
EMENDA N• 18-CAE
concessionárias,permissionári8.s óu ciutorizàdas, responSáveis
Substitua-se a redação do art. 89 e seus parágrafos:
pela administração do porto, inclusive pessoal administrativo,
"Art. 89 Cabe aos operadores portuários a contratação
de manutenção e guarda portuária, com vínculo empregatício
das operações portuárias nos termos do Regulamento de Exa prazo indeterminado, desde que regularmente contratados
ploração_ do Porto previsto no inciso I, § 19 do art. 30 desta
até 31 de dezembro de 1990, para o exercício dessas atividades
lei.
·
profissionais, no caso de demissão sem justa causa;
Parágrafo
único.
Quando
nas
operações
portuárias· fo. I I - os atuais trabalhadores avulsos, portadores de matrírem utiliza~os sistema$ de automaç~o _ou mecanização de procula ou registro profissionais expedidos até 31 de dezembro
de1990;
~
~~
~~·
·~
--···~·~-~
cêssã.mentõ de- cargas a convenção ou acordo coletivo de trabaIII -os atuais integrantes de eventuais forças supletivas, lho preverá, obrigatoriamente, os níveis ·mínimos e hidispe-nsáveis da mão-de-obra respeitada a proteção do trabalho em
inclusive arrumadores, comprovadamente em serviço de capatazia que, registrados, matriculados ou credenciados, comple- face da automação."
mentam o trabalho dos efetivos, neste caso desde que estejam
EMENDA N• 19-CAE
exercendo atividades em caráter efetivo" e· ininterruptamente
há, pelo menos, ·três anos, completados em 31 de dezembro
Substitua-se a redação do caput do art. 9' pelo seguinte
de 1990."
texto:
"Art. 9' A pré-qualificação do operador portuário será
EMENDA N• 11-CAE
efetuada pela Administraçã<tdo Porto, expedindo-se o credenSubstitua-se no prOjeto de lei, onde constar, a expressão
ciamento respectivo, coilforme noinia publicada pelo Conse"porto organizado" pela expressão "porto".
lho de Autorida4e Portuária com _exigências -cl~s e obje-:
tivas."
EMENDA N' 12-CAE
Art. 1•

..................... ·-· .·-· ...... -- --···· ............. -- ......
§ 1•

-~-~

.... .....
~-

EMENDA N• 20-CAE .

;;.~

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

•••••••n•••.-o••••••••••••••••••••._.•~H•••••••••••••..._~

.... --~.0••~__,;..._ ••• -•••

............~................................. -... -~.. -····---...
A autorização para a exploração do porto poderá
ser deferida a estado ou município, facultada, nesse caso,
a celebração de contrato de gestão com pessoa jurídica de
direito privado da qual participem, em igualdade de co-ndições~
usuários e trabalhadores.
EMENDA N' 13-CAE
Art. 8• ..... _...................- ..............-~....... _,. ___ .,__
Parágrafo único. ~Nos portos caberá ao Conselho de Autoridade Portuária - CAP - decidir quando é dispensável
ou náo a intervenção de operadores portuários.
§ 2•
§ 3•

--~""I' c'~"--'"

---~--- ~ ··•- ,•

A'A·"·-- • ...;.,..- •- :....-....;~. •'• '-"'--•

_ ... ,., Ac.r~~ç_eptc;,-_sç_ 9 ii;tcisQ Vlll dq _art. 1.8,_ com ~ seguinte
:redação;
"Art. 18. ......... ······ ..... ·-· .... ,....... ···-· ·-· ···-···. ···-·---

I -~, ...... ,,, co.o.~..• , .................... , •••••••-•••• ·'·'·~> .....,, ..
I I - ............. ,., .. ,. ... ., ..... "'·""'··• .. c·•·•~·~··> .. ••~......-•
III -~ ............... ~ ..... ~....................................~·~·•·•·IV- , ..... _,_ ........... : .. _ .... _,.... ..c~ ...... ~ •• •.-•.c...•. ,... ,._,,~

v

-~

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

ú

...

VI- ..............................................................._.,
VII-,_ .........~, .............. -.......... ._,,. ___ ,_, .....__ _,,,_,_.,~
VIII - arrecadar a contribuição de que trata o art. 89,
inciso IV da Constituição Federal e, atê 48 horas depois de

executado o serviço do mês subseqüente, fazer o repasse para

-~-~----

--~------
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as entidades do sistema confederativo da respectiva categoria
profissional."

EMENDA No 21-CAE.
Adicione-se aO·art. 30, § l!>, os seguintes incisos:
"XVII- indicar os diretores da Administração Portuária, para posterior homologação por parte do seu Conselho
de Administração (CONSAD);
XVIII - aprovar o organograma e fixar o cjü3.dro profiSsional' de empregados da Administração do Porto;

XIX -homologar os atas da Administração do Porto,
tais como convênioS, acordos, contratos e credenciamentos
dos operadores portuários-;
XX- homologar o regulamento do porto."
EMENDA No 22-CAE
Modifique-se 3. i"edação do inciso IX, § P do art. 32
para o seguinte:
"Art. 32. •••••••••••••••••••••••u••••••••••••n••••••••··~•·••••••
§ I' ..................................................................
IX -organizar e regulamentar a guarda portuária, a fim
de prover a vigilência e policiamento das instalações portuárias."
EMENDA No 23-CAE
Substitua-se no art. 32, § 1", o inciso X por:
"Art. 32. ......................................................... .
§ I'

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

X- promover a remoção de embarcações ou cascos de
embarcações que possam prejudicar a navegação das embarcações que acessam o porto, respeitada a legislação pertinente."

EMENDA No 24-CAE
Dê-se ao § I' do art. 50 do projeto a seguinte redação:
"Art. 50.

······§.·'i~-·· A·p·~rti~· d~· ~~~;~r~i~ ·::i~ "1993 ~-~~ ~~~~~~- d~AAdicional de Tarifa Portuária ;,_ATP -serão aplicados no porto
organizado que lhes deu origem, nos seguintes percentuãis:
·
I -50% (cinqüe"ntá por cento)'em 1993;
II -55% (cinQü(mta e cinco por cento) em 1994;
III -60% (sessenta por cento) em 1995;
IV- 65% (sessenta e cinco por cento) 'em 1996;
V -70% (setenta por cento)a partir do exercício de
1997."
EMENDA N' 25-CAE
Adicione-Se ao art. 67 o parágrafo único seguinte:
"Art. 67. . ............................................ : .•..•......•
Parágrafo único. O incentivo finan~iro previsto- Deste
artigo não poderá ser inferior ao concedido aos trabalhadores
avulsos nos termos do art. 57 e do art. 58."
EMENDA N' 26-CAE
Substitua-se o art. 70 pelo seguinte:
"Art. 70. Os empregados em instalaÇões portuárias, os
trabalhadores em capatazia com vínculo empregatício perma-
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nente e os trabalhadores avulsos de capatazia constituirão
a mesma categoria profissional."·
EMENDA No 27-CAE
Modifique a redação do art. 72 para a seguinte, suprimindo os arts. 73 e 74.
''Art. 72. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário."
ÉMENDA N' 28-CAE
Adicione-se ao Capítulo IX o_ segUinte artigo e parágrafo:
"Art.
Os serviços de capatazia quando realizados por
operadores portuários dar-se-ão com trabalhadores em capaw
tazia _com vínculo permanente da Administração do Porto
e -trabalhadores avUlSOs de capatazia, respeitadas as peculiaR
ridades de cada porto, através de contrato operacional a ser
firmado entre a Administração do Porto e operadores portuários, ficando estabelecida a obrigatoriedade de requisição desse pessoal operacional para a realização desses serviços.
Parágrafo único. Em caso de insuficiência de fornecimento ou falta desse pessoal, a empresa operadora poderá
utiliz;~.r pessoal avulso registrado na fo~a desta lei, na quantidad_e- e qualidade estabelecida pelos acordos coletivos de traba·
lho."
EMENDA N' 29-CAE
No Capítulo IX adicione-se: ....
"Art.
Os atuais empregados das Administrações Porw
tuárias não poderão ser despedidos senão por motivos de
justa causa."
EMENDA No 30-CAE
. _ Acrescent.<?-se o seguinte art. 32- reriUmerando-se os de~-·
mais:
"Art. 32. Os Conselhos de Autoridade Portuária CAP -instituirão Centros de Treinamento Profissional destinados à forinação e aperfeiçOamento de pessoal para o desempenho de cargos e o exercíCio de funções e ocupações peculiares às operações portuárias e suas ·atividades correlatas.
§ 1<? As condições para a prestação de exames, matrícula, avaliação do aproveitamento, cOnclusão e obtenção do
certificado relativo ao_ curso, serão disciplinados nO regula··
-mento <lo porto.
§ 2' O certificado expedido na forma do parágrafo anterior qualifica profissiOnalmente o trabalhador portuário para
o exercício da atividade portuária especializada.
§ 3" Para efeito de planejamento e coordenação dos
cursos referidos no capnt deste artigo, será aproveitada a estru~
tura física e técnico-pedagógica do Centro de Ensino Portuário.
·
§ 4" Os encargos do funcionamento do Centro 'de Treinamento Profissional serão atendidos- com os recursos provenientes da contnbuição de que trata a Lei n9 5:461, de 23
de junho de 1968, conforme dispuser o regulamento."
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 66, DE 1992
(tramitando em conjunto com o PLC n' 127, de 1990)
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1992. - Raimundo Lira, Presidente.:..:.. Afl'onso ·cam&rgo, Relator- AlbaDO Franco- Mansueto de Lavor- Eduardo Supllcy- Nelson
Wedekin- Mário Covas- Ronan Tito- Bello PargaJoão Rocha - César Dias - José Fogaça - João Calmon
- Álvaro Pacheco - Ruy Buelar,
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - 0 pai-eM
Ainda há pouco, tive a oportunidade de conversar com
cer conclui favoravelmente ao Projeto com Emendas de ndl
o Sr. Jorge Johanpetter Gerdau, que, com outros empre1 e 3, 16 a 30, favoravelmente às Emendas da Comissão .de
sários, está acompanhando de perto oS entendimentos e a
Constituição, Justiça e Cidadania, sob_ os números 3, 7, 8,
apreciação, pelo Senado, deste profeta que tanta imPortância
12, 14, 21 a 26, sob a forma das Emendas n? 4 a 15 (CAE), tem para os brasileiros, para todos aqueles que trabalham
em a_tívidades nos portos, como também importante para
contrário às Emendas de número S/1, 2, 4, 5, 9 a-11, 13,
15 a 20, 27 e 28; favoravelmente à de n~ 6, na forma de
todosaquelesqueexercematividadesque,dealgumamaneira,
subemenda que apresenta; e pela prejudicialidade ao Projeto
dependem do que ocorre nos portoS, ou seja, todos aqueles
que trabalham nos segmentos que exportam e nos qtre impor~
de Lei da Câmara n9 127, de 1990.
Nos termos do art. 140, a. do RegimentO littemo, designo
tam produtos, o que quer dizer que praticamente toda a econo~
o nobre Senador Júlio Campos para proferir o parecer, em
mia brasileira, todos os trabalhadores, pelo menos em grande
substituição à ComiSsão de Serviços de Infra~Estrutura.
parte, tém a preocupação sobre o que acontece nos portos.
o SR. JÚLIO CAMPOS (PFL -MT. pclfa Profefif paff:~
Sabe~se que esse projeto vem recebendo enorme cober~
cer. Serilrevisãodoorador.)-Sr. Presidente,Srs. Senadores,
tura dos meios de comunicação. Sabe-se que a imprensa e
o parecer da Comissão de Serviços de Infra~Estrutura do Sena- os grandes jornais do País estão olhando o que o Senado
do está pronto para ser lido e discutido. Mas recebemos,
hoje está pensando, refletindo a respeito.
Gostaríamos de ressaltar que, após um ano e meio- de:
poucos momentos atrás, um apelo do Líder do Governo nesta
Casa, Senador Pedro Simon, bem como de alguns Senadores,
tramitação do projeto na Câmara dos Deputados, durante
como Mário Covas, Eduardo Suplicy e outros Parlamentares a sua apreciação aqui, no Senado, ao longo dos últimos seis
dos partidos tidos como de esquerda, para que façamos a meses, a matéria •foi debatida e aperfeiçoada na Comissão
leitura do nosso parecer n próxima terça-feifa, quando será
de Assuntos Económicos e na ComiSsão de- Consfituição; Jus-lido, discutido e votado esse projeto, conforme compromiSso
tiça e Cidadania. Ninguém, portanto, poderá dizer que o Sena~
moral assumido pelos apelantes a este parlamentar.
do não o está examinando com atenção.
Então, baseado no art. 348, inciso II, do Regimento ln terQuero mesmo assinalar.--Sr. Presidente' que' quando
no requeiro 0 prazo de 24 horas para a conclusão do nosso
alguns Senadores, ainda ontem, aqui conclamaram o Senado
'
Federal a exercer o seu poder, nao apenas como uma Casa
parecer.
I
. que
. _
__ ____ -. ___ ----.. ____gue ~~ ÇÇ>_ns!t't l!l-__llU!ll_ugar
para seconf"rrmar tu do aqmlo
O SR. PRESIDENTE (Rach1d Saldanha Dem) - Nao _ iaz a Câmara dos Deputados, mas da importância do Senado
havendo ~bjeçã? do Plenário, a so~icitação do nobre ~Re_~ator como uma Casa onde se pode aperfeiçoar aquil() que é apre~stá defenda, ficando. também adl3?o, em c~nsequeneta, o
sentado na Câmara, e quando surgiu a infõrmaÇáo de que
Item 3 da pauta, em VIrtude de tramitação conJunta.
gostariam alguns Senadores, ou o próprio Presidente da Casa,
que tramitasse com muita rapidez o projeto de ajuste fiscal,
É 0 seguinte 0 item adiado:
que os Senadores até apresentassem as suas propostas de ajuste fiscal na Câmara para que depois aqui não houvesse qualPROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 127, de 1990
quer demora, imediatamente surgiram as vozes de diversos
(Em regime de urgência, nos termos do_ art. 336, ''c", Senadores que disseram: "Mas como? O Senado precísa exerdo Regimento Interno)
-·· ...... cei' a Sua prerrogativa, precís-a, l:lrilbém, ter o direito de modi(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câma- fi~r n projeto de ajuste- _fiscal';. Assim, houve quase qUe
uma unanimidade, um cons_enso por parte dos Srs. Senadores
ra n• 66, de 1992)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei ela Câmara el!l afirmar__que o Senª'do deve contribuir e modificar, aperfein• 127 de 1990 (n• 3.654/89, na Casa de origem), de iniciaiiva çoar quaisqUer piojdOs de lei. - - do Presidente da República, que dá nova redação ao 3rt.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- APre1• do Decreto-lei n' 6.460, de 2 de mai de 1984, qúe regula
a construção e a exploração portuárias rudimentare-s. (Depen~ sidência comuniCa ao nobre Senador que é preciso ser breve
em sua questão de ordem, pois teremos uma sessão extraordendo de Pareceres.)
·
dinária.
O Sr. Eduardo Supllcy --Sr. Presidente, peÇO- a palavra
O
SR.
EDUARDO
SUPLICYVou
concluir, Sr. Presi·
pela ordem.
dente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -"- ConPorém, gostafi~ de salientar, neste momento, a impor~
cedo a palavra a V. Ex~
tância de o Senado Federal aperfeiçoar esse projeto. Gostaria,
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pela ordem. também,- de dizer o quão im-portante ·será Conseguírmos, ·até
Sem revisão do orador.)- Gostaria, Sr. Presidente, de usar a próxima terça-feira, um énlendimento entre as partes, entre
a palavra como Líder do Partido dos Trabalhadores para falar os trabalhadores, entre os empresários e _os Senadores.
sobre a questão dos portos.
Gostaria, finalmente, de ressaltar que quando o Ministro
É conhecida a informação,- de grande importância para dos Transportes, ontem, nos jornais, e, hoje~ aiitd3, no
todo o-País, que os trabalhadores dos principaiS portóS brasiBom Dia Brasil salientou que precisaría que o Senãdo aproleiros, corno os de Santos, de Salvador, do Rio de Janeiro, vasse o projeto_,_ de _origem da Câmara dos_ Deputados, sem
de Recife, do Rio Grande, de Vitória, dentre outros, resolve- modificá-lo, isso causou uma certa intrariqüilidade.
ram realizar uma paralisação de suas atividades na tarde de
Quando o Ministro dos Transportes, Alberto Goldman,
hoje, até às sete horas da manhã de amanhã, em função
disse.que "é impossível gerar contratos de trabalho num
da preocupação dos portuários com respeito exatamente ao órgão composto Ue trabalhadores e patrões, quando se tem
Projeto de Lei de Organização e Modernização dos Portos, de tomar decisão a cada minuto, que são duas entidades semque estamos aqui examinando.
- pre em choque, que haverá sempre um impasse ... ''__ Qra, quan-
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do o Ministro Alberto Goldman diz isso pareCe n4o levar
em consideração aquilo que está na Constituição brasileira,
que diz que, sempre que possível, haveria que ocorrer a gestão
com a participação não apenas dos empresários, mas também
dos trabalhadores brasileiros.
Quando diversos empresários e a imprensa, em grande
parte, têm salientado que portos europeus como o de Antuérpia, o de Roterdã, de Marselha e de outros lugares mais
avançados têm custos mais baixos, gostaríamos de salientar,
Sr. Presíâente, que exatamente nesses portos -concluindo
-existe a participação dos trabalhadores ao lado da participação dos empresários na adminiStração dqs portos.
Não estamos, aqui, querendo defender qualquer exercício
de monopólio, seja da parte dos trabalhadores, seja da parte
dos empresários, na questão dos portos. Queremos, sim, contribuir para que haja unia situação de equilíbrio.
Para concluir, saliento que, há dois anos, fui testemunha
de conflitos graves entre empresários e trabalhadores da indústria automobilística, quando carros foram virados e incendiados.
Entretanto,- rilais tarde, nesse mesmo setor houve amadurecimento que levou a um diálogo do mais alto nível entre
trabalhadores e empresários, reconhecido por todos os_ segmentos, inclusive pelo Governo. Chegaram, então, a um entendimento adequado.
Por qUe não Se pode conceber o entendimento adequado,
também, entre os trabalhadores e os empresários dos portos?
Esse é o objetivo que gostaríamos ·de ver alcançado com
a ·colaboração do Senado Federal.
Muito obrigado.
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dita-, conclamando a um entendimento e a um esforço OOriium
para a gigantesca tarefa de soerguimento do País.
Em ambas as ocasiões, demonstrou o Presidente da República como será o seu relacionamento com o Congressó Nacional e com as .forças políticas em geral: "Pretendo dizer à
Nação - afirmou em seu primeiro pronu-nciamento - que
se encerrou, e, esperamos, para sempre, a época de chefes
de Estado com poderes quase imperiais~ para começar a era
da responsabilidade dividida de fato_,_ e não somente de direito,
entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, na administração do País e no. cumprimento do seu destino."
_ _No encontro com_ os presidentes dos p~rtidos políticos,
Itamar Franco mostrar-se-ia novamente propenso ao diálogo
e aberto a eventuais críticas: "O presidente, nessa oportunidade, não os conclama à unanimidade. Não pede a inexistência de oposição, que no regime democrático é desejável,
salutar e imprescindível. As tribunas devem ser sempre ocupadas para a crítica que contribua à correção de rumos e ao
crescimento harmónico do Brasil."
Em-setis prirri.eirós -prontihciamentos, pOrtarito, o Presidente da República demonstrou predisposição para o diálogo,
intransigência no combate à corrupção e preocupação com
o bem~estar da população, especialmente dos segmentos mais
carentes.
Quanto às suas propOstas, percebe-se que as m:esmas vêm
obtendo alnpla aceitação, tanto por parte do cidadão comum
quanto-por parte de políticos e economistas. Não há, evidentemente, unanimidade, e nem o próprio Presidente Itamar Franco assim pretendia. É preciso ressaltar, limíD.armente, que
o ,primeiro- m-andatáriO~ de pronto, tranqüílizou os setores
econôrilicos, ao afastar a hipótese de choques heterodoxos.
Ao·mesmo tempo, anunciou a retomada do desenvolviment
o, contrariando a diretrizes do Governo anterio.r, que, adespeito de um combate à inflação e de modernização do Pafs,
provocou um empobrecimento da ordem de 10% num período
de 30 meses.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi ) - Con'
cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~s. e Srs. ~enadores,
estamos convocados pelo Sr. Presidente da República, Itamar
Franco, para apreciar projetOs da maior importância, que
O acerto das atuais propostas é testemunhado pelo jornal
O Estado de S.Paulo, em seu editorial: Um Programa para
definirão os -nirilõS da vida nacional. Sabe o Sr. Presidente
da República, e sabemos todos nós, que precisamos agir com
o Congresso, na edição do último dia 2: "O momento é propíacerto e lutar contra o relógio: o telnpo de que dispunha
cio para a retomada do desenvolvimento e a procura de uma
o Sr. Itamar Franco para tentar re~locar o País nos eixos,_ :maior justiça social (que poderá ser acelerada pelo novo Gose já era eJí'guo, foi -encurtadO em mais t~ês meses pela reluverno), de_sde que se siga uma pctlítica ortodoxa e se conte
tância do seu antecessor em apresentar a ren-úncia, o que
com o "apoio excepcionalmente forte do Congresso''. No inesacabou acontecendo tardiamente, com sériOS- prejuíZos para
mo editorial, o periódico aplaude o Ministro Paulo Haddad,
toda a Nação.
·
_.
_.
ao afirmar que 'cumpre reconquistar a confiança dos agentes
A apreciação mais cuidadosa e correta dos projetes em
económicos, isto é, convencer a sociedade de que não. se recorpauta exige, obviamente, o prévio conhecimento das diretrizes
rerá a medidas de_choque, e, enquanto perdurar o_ déficit
e dos programas de Governo, que foram dados a conhecer do setor-público, sem perspectivas de redução do seu grande
na reunião ministerial do dia 30 de dezembro último. Na passivo, não se poderá chegar a um crescimento sustentável."
ocasião, o Presidente da República não s6 esmiuçou os planos
· Ao descartar a possibilidade de ".pacotes económicos,.
de trabalho junto com o primeiro escalão governamental, co- ou medidas de choque, e garantir a moralização do setor
mo também dirigiu-se ã Nação para apresentar o seu progra- público, o Presidente da República anunciou também a contima, que prevê a retomada do crescimento económico, o forta- D.uidade dos compromissos de-canipanha do ex-Presiderite Ferlecimento do setor social e a continuidade da modernização ·nando Collor, no sentido de modernizar o País e privatizar
da ecoi\omia - s6 que, desta vez, observando-se rigoroso as empresas estatais. Há, no entanto, diferenças básicas nas
controle e inquestionável moralidade na gestão dos recurso~
atitudes de um e de outro. O proclamado neoliberalismo do
públicos.
_ _
-.-- . --eiltão Presidente Fernando Collor, aliado à luta contra a infla0 impacto positivo que se obteve com a divulgação das ção (que não foi abatida com uma única bala, e nem com
muitas balas posteriores) resultou na recessão, no empobrea
·metas governamentais, no dia 30 de dezembro, repetiu-se
agora, na semanda passada, quando o Sr. Itamar Franco reu- cimento geral e no agravamento dos sacrifícios das classes
niu-se com os presidentes de todos os partidos políticos com trabalhadoras. A queda de 3,7% do Produto Interno Bruto,
.representação no Congresso Nacional - numa iniciativa iné- em trinta meses, representa um empobrecimento de 10%,
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levando-se conta o crescimento vegetativo da população br~
leira no período.
Ao condenar a política de combate à inflação fundamentada nas altas taxas de juros, Itamar Franco len;tbrou ter vencido resistências nos seus três meses de interinidad!:, baixando
a taxa real de juros da dfvida pública de 30% para 20%. ao
ano. E questionou: 'Como é possível investir em atividades
produtivas, quando o próprio Governo paga tãó alto pelo
dinheiro? E de onde poderá o Governo tirar recursos para
remunerar com tais taxas os seus credores?'?
O programa de privatizàçãO-, como se sabe, nãO se~ inter-
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' sólida formação parlamentar, inclusive·com desta-cada atuaçio
nesta Casa. Assim, conhece bem a.realidade e os problemas
do ·povo brasileiro. Além disso, sua formação humaaís.tica
também lhe impõe a imediata preocupação em minorar o
sofrimento de nossa população, como ele próprio tem demonstrado, ao destacar a necessidade de se resgatar a imensa dfvida
social do nosso País para com as classes mais desfavorecidas.
Nio é de admirar, portanto, que Sua Excelência queita fazer
do crescimento económico não o fim a ser perseguido, mas
o m~io para se alcançar objetivos maiores. Não tem funda~
mentos o progresso que não privilegie o horilem, promovendo
o seu bem-estar e reduzindo as desigualdades. Esta posição
rompido. Teve o novo Governo, apenas, Senhores Senadores,
do Presidente Itamar Franco ficou bastante clara em seu proo cuidado de limitar o seu alcance, em função do interesse
estratégico de algumas empresas, e o bom senso de estipular
nunciamento, fK>r ocasião da reunião ministerial, e merece
patamares para a utilização das chamadas moed_::tS ·podres. · de todos nós, que por muitos anos o tivemos aqui, como
colega, e de toda a população brasileira, apoio decidido e ·
Quer assim, o novo Governo, reduzir o gigantismo do Estado,
abnegado. Não quer, o Sr. Itamar Franco, a unanimidade;
exigindo, entretanto, da iniciativa privada, uma remuneração
condizente com o património em negociação, com os investinão quer o poder totalitário, imperial. Quer, isso sim, fazer·
mentos nele realizados e com o seu potenciallu~~-~ivo. ______ _ _(lo seu çargo e do seu esforço, COIJl o a)X)io de todos os cida-O GovernO Itamar FraiiC<>garãrife -ainda Çtiõlprir os Com~
dãos,. o trampolim que nos impulsionará a uma nova era,
promissos firmados com os credores internacionais e abrir 1de desenvolvim4,.nto COID; responsabilidade, 4ie trabalho com
nossas fronteiras ao mercado externo, re·conhecendo que essa~
prosperidade.
•
'
política contribuiu para que o Brasil tivesse, nos cem anos
I>J,yito obrigado.
anteriores a 1980, eitrãordinário 9esempenbo económico. Em
seu discurso, lamentou qu'e esse desempenho não tenha sido
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Conacompanhado por idêntico comportamento no campo Social,
comportando graves distorções na renda e na riqueza, e fez , cedo a palavra ao nobre Senador Louremberg Nunes Rocha.
uma ressalva: 'Abrir as fronteii-as à competição intemàcional i
O SR. LOUREMBERG NUNFS ROCHA (PTB - MT.
não significa renunCiar à soberania. O princípio que Orientará
Proouncia o segu~te discursó.)- Sr. Preside.Óte, Sr' e Srs.
as relações com os outros povos deve ser o da estrita reciprociSenadores, um quadro gerál e assustador de violência desendade". Deve-se salientar ainda que o atu~l Gpve1110 vê na .freada t~m cercado o nosso País nos últimos tempos. O cidadão
..éxportação um dos setores que maior contribuição pode ofere- :eom.u~, o anônimp homem das ruas, não se sente tranqüilo,
cer para a retomada do crescimento económico.
_- _ 'seguro, nem no interiOr-de sua própria casa. Isto, socialmente,
No plan~ interno, para atingir seus objetivos de combate
é horrível. Destrói-se por este brutal meio a confiança que
à inflação, melhoria do padrão de vida da população e aumeno homem, ser cosmológico, deveria ter nos mecanismos proteto da produtivida4e, necessita o G_ovemo reduzir o déficit I.tore~ dá sua integridade física e.de seu patrin'!ônio, uma obrigapúblico e melhorar a arrecadação, a fim de recompor sua , ção constitucional dos governos.
,'
capacidade de investimento. Além de desencadear uma verdaA sociedade brasileira perplexa aguarda que a máquina
deira batalha contra os sonegadores, contam as autoridades
policia1, fardada, ou 'não, volte a garantir~ com a eficiência
governamentais com o ajuste fisca1, que permitirá equilibrar ·desejada, a tranqüilidade de seu dia-a-dia.
.
·
suas contas. De qualquer forma, já se decidiu que os gastos '
E preciso fazer alguma coisa urgente para "!'. coibir, de
públicos obedecerão a rigorosa seleção, com prioridade para
uma vez por todas, os nfveis crescentes da ~rutalidade urbana
investimentos de cunho social e en;t obras e serviços de infra-es- · que nos assUsta, porque somos as vítimas imediatas, e que
trutura. Dando suporte aos seus programas, Itamar Franco
denigre, em velocidade preocupante; a imagem dt;> Brasil DO
promoverá a descentralização da administração pública e a
_exterior.
,
reestruturação do Banco Central, para que este órgilo possa
Os prejuízos materiais que sofremos como conseqüência
desempenhar sua tarefa de estabilização da moeda.
deste estado de coisas é enorme. A grande, e constante, reperO agravamento das condições de vida da populãção, com
..
cussão dos casos de violência acontecidos entre nós fez com
o empobrecimento da classe média e a miséria absoluta em
que reduzisse, sensivelmente, a ~andá de tu_ristas estranque vivem milhões de faruilias brasileiras, é certamente a preogeiros que, .de dois milhões em 1986 caiu para um·.milhão
cupação fundamental do Presidente Itamar Franco. Entre suas
deles em 1992. Se, por hipótese, tivéssemos um fluxQ turístico
metas estão a geração de empregos, mediante investimentos 'nortnal.,
o fantasma dos assaltos e dos assai~, mais
na construção civil, na recuperação da malha rodoviária e
de 500 mil brasileiros deixaram o estado permanente de denas atividades de exportação; o barateamento de generos es., I semprego. A atividade geraria as condições de suas absorções
senciais à vida e ao bem-estar, como os medicamCntos e os
no mercado.
•
.
.
·
alimentos básicos; e o estimulo à agropecuária, prevendo-se
Quero lembrar, e ISSO é uma mostra Vlva do preJnfzo
o retomo à produção de 70 milhões de toneladas de grãos,
que sofremos na baixa de ~IDC!a de turistu, tjue os Estados
como. já conseguimos anos atrás. Para isso, pretende o.PresiUllidos, em 1992, fatoraram, com turismo, cerca de> 320 bidente da República conceder créditos e oferecer assist<lnc:ia •lhóes de dólares, dos quis o teSbuiy arrecadou 42 bilhões
técnica aOs agricultôieS, em níVeiS satisfãt6rios, e imPlantar Ide dólares de impostOs e IUlliS.
uma reforma agrária adequada à nossa realidade.
.
Os turistu nprte-ame~ e europeus que óinham, aoSrc Presidente, Srs, Senadores, não a..ta lembrar que
ti& rte, atA! • ,
101 COIIIIMte;tranqüiticJade.
o Presldço,.te Itamar F~ tem Jup ~..,.nf~~ e:. .~-!'!"",;.!' ...,.., ~-~ t{,pidal,, bo~,,~:~ para .1!!
1
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Jamaica, injeta[ldo milhões de dólares na eço.nomia local e
reforçando, e muito, as reservas cambiais âo País~
Embora a violê~cia não seja um fenómeno novo na vfda
brasileira, -o processo, altamente desgastante para a nossa
reputação internacional, começou, recentemente, no Rio de
Janeiro. Numa clara, ensolarada e agradável manhã de domingo, para espanto da população carioca e incredulidade do
mundo surgiu o malfadado arrastão nas praias. Centenas de
marginais, simples bandidos infiltratlos na população favelada,

aproveitaram-se do falho esquema de proteção policial, para
sair recolhendo tudo de milhares de banhistas que, numa praia
nobre como a de Ipanema, se viram ameaçados de uma das
maiores agressões coletivas assistidas 7 até agora, pela opinião
pública brasileira e do mundo que, graças às transmissões
da televisão, dela tomaram conhecimento, milhares de pessoas, de todos os_ credos e classes, trataram de correr, em
pânico, pois temiam, além de seus bens materiais, principalmente por suas vidas.
Dias depois, com a cidade ainda se refazendo da brutalidade ocorrida_na_ praia, volfa o Rio de Janeiro a ser palco
de episódio semelhante. Surgiram arrastões nos prédios de
apartamentos, com enormes bandos de criminosos promovendo o terror, o caos, roubando residências, agredindo e
ameaçando de morte suas infelizes vítimas, serit lhes dar a
menor chance de defesa. Depois dissO, com a polícia tentando,
sem êxito, identificar OS lãdrões, ·e quando tudo indicava que
a situação voltaria ao normal novo epis6dio vergonhoso e
atentatório ·ao património do cidadão voltou a ocorrer. Surgi@m, p_rjJJ.çip~lm_e_nt~_!'lQS ~~_rt:o~ n_Qb_re~_dª-_ciçiaQ.e, habitaPo~

por gente de classe média alta, os arrastões_de carros, durante
os quais as garagens de e_diffcios residen~a!s foram invadidas_
permitindo os ladrões normalmente muito bem armados, levar
de uma só vez dezenas de automóveis.
Em São Paulo, uma das maiores e mais modernas cidades
do mundo, a situação não é melhor e nem pior. É, rigorosamente, a mesma. A violência impera e está solta nas ruas,
nas casas, nos estabelecimentos comerciaiS; nos baírros de
elite e nas favelas, com a mesma frequência, a mesma agressividade. O tráfego de drogas, gerado de _uma criminalidade
·sempre dinâmica, é feito, muitas vezes até em lugares públicos. Lá, como na maioria das cidades brasileiras, já não s6
se mata por causa de uma briga no bar ou no bojo de uma
crise passional. Mata-se por nada, por um simples par de
tênis, as veZes Surrados pelo uso.
A polícia militar pàu1ista, uma das melhores do Brasil,
muito bem equipada e treinada, é chamada, nos primeiros
dias de outubro, para sufocar uma rebelião de presos no pavilhão nove da estigmatizada Casa de Detençãç. Chama a sua
tropa de choque, vai lá, faz seu serviço, e deixa atrás de
si, nos corredores e celas, mais de cem mortos a tiros, facadas
e mordidas de cães. O Governo do estado, premido pelo
clamor da opiniãO pública, manda investigar o assunto. A
Assembléia Legislativa do Estado faz o mesmo. Os resultados
não ~o animadores. Não há culpados. Cento e dez homens
foram massacrados friamente e não há culpados.
Nas ruas paulistanas dos dias atuais também não se conta
com segurança. Nelas se pode morrer violentamente de várias
maneiras ou através de diferentes agentes. Nas enormes favelas, que se esparramam por toda a cidade predominam os
justiceiros, no comeÇ<) Simples cidadãos, ·geralmente trabalhadores, com família constituída, que decidem, por razões variadas7 tomar a justiça em suas próprias mãos, alegando falha
na proteção policial.

Janeiro de 1993

Os grupos armados de justiceiros que acabam por se trans~
formar em assassinos como quaisquer outrOs, chegaram a uma
estágio tão grande de impunidade que, em muitas ocasiões,
agem a luz. do dia, matam com toda a tranqüilidade, muitas
vezes a serviço de pequenos comerciantes que, desta maneira,
liyram-se de ladrões ou de inimigos pessoais. Prevalece, nas
casas miseráveis,nas ruas sujas,-nos becos, a chamada lei do
cão e a do silêncio,-- niriguém vê, ninguém escuta nada. É
a conhecida omertá dos grupos mafiosos da Sicília.
Há, ainda 7 outro fator de violência legal solto nas ruas
de São Paulo. A Rota, um serviço de elite da Polícia Militar,
que compe'te com os grupos de justiceiros para ver quem
mata mais. A Rota, infelizmente, está ganhando o confronto.
O grupo mata tanto, sem discutir muito se ói alvo tem, ou
não, culpa, que exigiu medidas acauteladoras determinadas
pelo comando da Polícia Militar. Agora, ao contrário do que
era ãntes, quem atirar, quem matar 7 inocentes ou culpados,
vai ter que apresentar provas cabais, de que este era o único
caminho que restava.
Em Belo Horizonte, uma capital que já foi das calmas
e tranquilas, dois jovens irmãOs de família de classe média,
sequestraram uma menina de cinco anos. Um deles, o mais
bestial, mata e queima o cadáver da infeliz criança. O monstro
de pouco- mais de vinte anos, tenta Justificar sua crueldade
alegando ter dívidas assumidas numa Tinha de briga de galos,
no Rio de Jane.iro. A polícia agiu pronta e eficientemente
e os doi~ sanguinários rapazes já estão presos.
Voltemos ao Rio de Janeiro. A violência deixa as ruas,
os guetos_miseráveis, as sujas favelas,_e atacá na classe niédia
alta. O ator Guilherme de Pádua, pouco mais do que um
" adolescente~ que já esteve envolvido em peças teatrais gays
e perseguia o sucesso a qualquer preço, é acusado 7 com sua
mulher P3.ula, uma bonita jovem de apenas 19 anos, de terem
matado, com requintes de barbaridade, ~ também jovem atriz
Daniela Perez. Vítima e criminoso, ambos do elenco da Rede
Globo, eram protagonistas de uma novela escrita por Glória
Perez, mãe da morta e que chegou a ser consolada, quando
da descoberta do corpo, ·pelo seu matador. Como explicar
tal violência?
·
Embora esteja ciente, como milhões de outroS-brasltelros,
da gravidade da situação que a sociedade está submetida,
estdu do lado do Presidente Itamar Franco. Sou contra a
pena de morte, mas admito que a sociedade venha a ser consultado sobre sua aplicação. Pessoalmente me coloco ao lado
do ilUstre Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, a CNBB, Dom Luciano Mendes de Almeida, que em
nome (la Igreja, condenou o projeto de autoria do nobre
Deputado Amaral Netto, instituindo a pena de morte.
Penso que a prisão perpétua, com trabalhos forçados,
seria a fonna ideal de castigo .para autores de seqüestros,
roubos ou estupros, seguidos de morte.
-Sr. Presidente,' Srs." Senadores, ontem, dia 12, um dos
mais influentes órgãqs da imprensa brasileira, o Jornal do
Brasil, do Rio de Janeiro, em seu único editorial, sob o título,
. A Lei da VIngança, a- fir- ma; "nada mais retrógrado 7 inútil
e aviltante do que a pena de morte. Seu efeito dissuasivo
não se apóiã. eni dados cientfficos: niim mundo em que criminosos se lançam ao _çrime como se fossem a guerra- sabendo
que podem morre.r a qualquer m&mento - a pena de morte
não intimida mais do que a condenação máxima à prisão.
Ao contrário, coino mostra William J. Bower em Mol'te como
puniç~ na América, a execução parece aumen~ paradoxalmente o índice de hom:icídios ao induzir-o assassino potén...
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cial a se identificar com o Estado e ver na vítima o réu que

dever ser punido e suprimido"
Sr. Presidente, Srs. Senadores, por ser o tema muito
oportuno e atual, quero aproveitar o ensejo para pedir a transcrição do referido editorial nos Anais desta Casa. __
_
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE 0 SR.
LOUREMBERG NONES ROCHA EM SEU DISCURSO:
--- -- -~
A LEI DA VINGANÇA
Nada mais retr6_gr3.do, inútil e avilt3nte do que a pena
de morte.
Seu efeito dissuasivo não se apóia em- dados científicos:
num mundo em que os criminosos se lançam ao crime como
se fossem à guerra -sabendo que podem morrer a qualquer
momento - a pena de morte não intimida mais do que a
.
condenação máxiina à prisão.
Ao contrário, como mostra William J. Bowers em Morte
como punição na América, a execução parece aumentar paradoxalmente o índice de homicídios ao induzir o assassino potencial a se identificar com o Estado e ver na vítima o réu
que deve ser punido e suprimido.
Para os que não se conformam com esta rejeição utilitária
da pena capital- que substituiu a idéia da necessidade moral
da punição -convé-m lembrar o argumento de Cesare Beccaria, segundo o qual a pena de morte é negativa "pelo exemplo
de atrocidade que fornece aos homens". Isto é, ela é sempre
um episódio indigno, violento, macabro e auto-indulgente.
Os especialistas em criininologia e Direito Penal sabem
que nos países onde havia execuções públicas as multidões,
aos poucos, se acostumavam com o espetáculo, disputando
os melhores lugares na hora da execução. E que, freqüentemente, após a execução, com o condenado ainda pendendo
da forca, a turba se mantinha ali noite adentro, entregando-se
a libaçõt:S, orgias e desordens.
Não Pretendemos discutir a satisfação pessoal do sentimento de vingança, que compreensivelmente pode vir à tona
nos pais de uma inocente criança abjetamente massacrada.
Sustentamos, porém, que a adoção desse sentimento na hora
da administração da justiça equivaleria a pregar a lei de Talião,
a incitar a justiça pelas próprias mãos, a estimular os indivíduos
a ~aciocinarem como justiceiros particulares.
Nada mais trêfega, demagógico, emotivo e politicamente
arriscado do que a proposta de um plebiscito sobre a implantação da pena capital no Brasil. Questões judiciais não são
passíveis de plebiscito: a hipótese de uma consulta popular
contraria expressamente 6 art. 60 da Constituição_ que, em
seu § 4\), diz que a abolição dos direitos e gara.ntíaS individuais
não podem ser objeto de deliberações.
Não se pode transformar num passe de mágica a justiça
em um tribunal popular, tornando-a sumária, emocional e
draconiana. Plebiscitar a pena de morte no calor da indigna-ção.
nos colocaria a um passo do linchamento legalizado. O último
país a pôr em prática esta diabólica instituição foi a China
de Mao·Tsé-Tung, durante a Revolução Cultural, e seus terríveis efeitos são sensíveis até hoje.
Como já se Observou, muitos direitos não podem ser
levados .a plebiscito, caso contrário a maioria de uma população poderia decidir pelo extermínio da minoria. Argumen-
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ta-se ainda que a pena de morte tem vigência oficiosa no
Brasil, com a nefanda ação dos esquadrões da morte. Seria

preciso acrescentar que este tipo de execução começa pelos
criminosos- pobres e, depois, não passa para os criminosos
de colarinho-branco, mas para os inocentes pobres.
---- Esta diferenciaçâo social também se verifica nos Estados
Unidos. Bryan Stevenson, professor de Direito na Universidade de Harvard, sustenta, por exemplo, que a pena capital,
além de não contribuir para a redução de ~crimes violentos,
pode se tornar um perigoso instrumento de discriminação so~~ cial.
Pesquisas· americanas demonstriuri que 100% dos condenados à morte são pobres, 40% são negros e 15% de origem
hispânica. É o que os juristas americanos chamam de "descamínho da justiça''. Os brasileiros devem perceber o fenómeno
instintivamente, pois, entre nós, os brasileiros_ que ganham
até dois salários mínimos são os únicos a se inan_ifestar contra-a pena de morte, segundo revelou o lbope, em 1987. Adotada
a pena capital no Brasil, suas primeiras vítimas seriam certameme os mesmos_ usuários das nossas cadeias.
É digno de registro que a pena de morte está em recuo
no mundo civilizado. A Inglaterra aboliu-a em 1964, decisão
confirmada em 1987 pelo Parlamento. A última execução na
F~ança foi em 1971 e a guilhotina foi arquiVada em 1981.
O fuzilamento e o garrote vil sumiram na Espanha em 1975.
A pena de morte foi banida da Itália em 1948 do Canadá
em 1976, da Alemanha Ocidelltal, em 1987. A~rescentemo;
que na Alemanha e na Áustria os homicídios diminuYrarn
depois de sua abolição.
O exemplo dos Estados Unidos· não é convincente. Trinta
e nove dos 50 estados americanos aplicam a pena de morte
e entre os campeões da sentença- Flórida, Texas e Luisiana
- houve aumento de 20% nos crimes violentos, entre 1990
e 1992. Ainda assim, parte da população e grande número
de políticos persistem na defesa da cadeira elétrica, da câmara
de gás, da forca e das injeções poi razões expressamente
vingativas.
Até o século XVIII. a pena de morte te-ve como funÇão
primordial infundir o medo ao poder real. Isto muda na passagem para o século XIX, quando a suprema punição passou
a ter como objetivo prevenir e impedir a execução do crime.
A partir desse momento, contudo, ela nunca mais funcionou
a contento, anão ser como vingança social explícita.
Se quisermos Tios mirar no exemplo dos estados norte-americanos que a praticam seria preciso admitirmos, antes de
mais nada, este caráter retaliatório da punição máxima. Isto
em razão dos seguintes fatos apontados pelo crimimllista Sutherland: a taxa de homicídios nos estados americanos que
autorizam a pena de morte é o dobro da apresentada pelos
que a aboliram; nas circunscrições territoriais-que -:r aboliram,
não se verificou qualquer aumento de criminalidade; na Europa, o número de homicídios é menor nos países que não
a~otam esse ~ipo de punição.
No Brasil, a pena de morte figurou nas Ordenações Portuguesas, passando para o Código Penal do Império de 1830.
O Decreto Republicano n' 774 de setembro de 1890 não a
inclui mais entre as penas, assim como o Código Penal (1890)
e a Constituição da República de 1891. _Daí em diante -com brevíssimos retornos no Estado Novo e no regime milit~
para crimes j>olfticos e ações terroristas - ela n_unca _mais
foi legal. E mesmo nos períodos de exceção, nunca foi aplicada.
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Esta tradição estribaMse no argumento filosófiCO de que
a aplicação de uma pena irrecorrível exige tribunais infaüveis
e na observação sociológica de Evaristo âe Moraes Filho,
segundo o qual a origem da criminalidade não está na irrecupe-

rabilidade, ·mas na impunidade. Querer instituir a pena de
morte no Brasil, hOje, é abominável retrocesso - é que'rer
dar espetáculo e circo· onde falta pão.
O argumento da inadaptabilidade e da irrecuperabilidade
não procede: aplique-se criteriosamente meâida de -detenção,
que deve durar enquanto não cessar a periculosidade do delinqüente. Aplique-se com exatidão o Código Penal, criem-se
casas de custódia e tratamento humanOs, reforme-se o sistema
carcerário", ·acelere-se a administração ·da Justiça, corrija-se
os absurdos abrandamentos previstos pela Lei de Execuções
Penais de 1984, que reduz penas de até 30 anos a seis arios,
no caso de condenados sem antecedentes criminais. E s_ó então
abra-se o debate.
É imperioso que o condenado pã.sse efetivamente para
as mãos do Estado, e não desfrute sua prisão como uma colónia
de férias, com direito -a --televisão e telefones celulares que
lhes permitem controlar seqüestros de prisõCs de segurança
máxima. Façam com que as leis funcionem tanto para os criminosos comuns quanto para os corruptos ~ngravatados, que
confundem o povo com uma falsa idéia do que seja a elite.
Defina-se os crimes êom mais préciSão; ·estabelecendo, por
exemplo·, que o seqüestro é crime federal, pãssível de intervep.ção nos estados da federação.
'Regenere-se a polícia, que deve colaborar para que ·suas
maçãs pobres não contaminem toda a corporação. Carros de
polícia não podem andar apagados, como se fossem de margi-
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nais. Delegàdo_s não podCm posar em mangas de camisa e
se arrogar o papel de juízes. A polícia precisa investigar.
A sociedade brasileira está decidida a investir em sua polfcia.
A questão é saber se a polícia está preparada para receber
,este investimento em salários e equipamentos.
Ao convocar um debate. nacional sobre a punição ao crime, o Presidente Itamar Franco não está induzindo a cidadania
a escolher a pena de morte. Está apenas afirmando que a
classe política não pode se eximir deste gravíssimo problema·.
Como católico e c;lemocrata, Itamar não é pessoalmente favorável à pena capital, está apenas abrindo uma discussão inadiável sobre violência e justiça.
Enquanto não ficar demonstrada cabalmente que a pena
de morte é um meio eficaz na luta contra o- crime, os homens
não têm o direito de invocá-la. A sociedade, diz Beccaria,
não tem o direito de vida e de morte sobre os cidadãos. Nin~
guém, ao iD.gressar no estado civil, entrega à sociedade o
direito sobre sua própria Vida. O que cada um entrega é uma
porção mínima de sua liberdade, concessão necessária à vida
em sociedade.
É preciso reafirmar que, de todas as penas, a capital
é a que mais, se reveste do caráter de vingança. É a lex talionis:
vida por vida. Ao homicídio ilícito, responde-se com o homicídio legal e friamente executado. Mas, como disse André
M$aux, uma vida não vale nada~ mas nada vale uma vida.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Nada
mais havendo a tratar, está enCerrada a sessão.
(Levanta-se a s'essão às 18 horas e 31 minutos.)

Ata da 6a Sessão, em 14 de janeiro de 1993
7a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Banevides

ÀS 18 HORAS E 30 MlNUTOS,-ACHAM.SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.

Affonso Carnargo - Albano Francti - Aimir Gabriel Alufzio Bezerra - Álvaro Pacheco - Amir Lando - Aureo
Mello - Bello Parga - Beni Veras - Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio- César Dias - Chagas Rodrigues- Cid Sabota de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu
Carneiro- Eduardo Suplicy- Elcio Álvares- Epitácio Cafeteira - Flaviano Melo - Francisco Roilemberg - Garibaldi
Alves Filho- Gerson Camata - Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Humberto Lucena- Hydekei Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - J arbas
Passarinho- Jol\o Calmon- Jol\o França- Joao RochaJonas Pinheiro- Josaphat Marinho- JQsê Paulo Bisol - José Richa -José Sarney - Júlio Campos - Júnia Marise - Ju-

tahy Magalhães - Juvencio Dias - Lavoisier Maili - Levy
Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lucfdio Portella - Magno ilacefâ~ - :Mansueto de Lavor -·Márcio Lacerila - Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Mauro Benevides - Me ira Filho - Moisés Abri!O - Nabor Júnior - Nelson
Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhlio - Ney Suassuna- Odacir Soares- Onofre Quinan- Pedro Sitmn- Pedro
Teixeira - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo 'Lira - Renaldo Aragao - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho - Valmir
Campelo - Wilson MartinS.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 73 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. 1•
Secretário.
I
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da remuneração dos servidores públicos civis e militares do
Poder Executivo Federal e dá outras providências.
REQUERIMENTO N• 20, DE i!/93
Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1993. - Afronso Camargo - Albano Franco- Alfredo Campos - Aimir Gabriel
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, requeiro
- Aluízlo Bezerra - Álvaro Pacbeco - Amazonlno Mend"''
tenham tramitação em conjunto os seguintes projetas: PLC
- Amlr Laodo - Antonio Mariz - Áureo Mello - BeiJo
n• I, de 1993, e PLS n• 183, de 1992.
Parga- Benl Veras- César Dias-'- Carlos D'Carll- Carlos
' Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1993. -José Richa.
Patrocínio - Cbagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvulbo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides) ___: O requeri-· - .Darcy Ribeiro- Dario Pereira- Dirceu Carneiro - Dlvalmenta lido será incluído em Ordem do Dia opOitunã-merite.
do Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Epitáclo
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
Cafeteira - Esperidlão Amin - Eva Blay - Flaviano Mello ·
1" Secretário.
- Francisco Rollemberg - Garibaldl Alves Filho - Gerson
São Hdos os seguintes
Camata .:... GuHhenne Palmeira - Hearlque Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan
REQUERIMENTO N• 21, DE 1993 ;
Costa Júnior - Jarbas Passarinbo - João Calmon - João
Excelentíssimo Seilhor Presidente do Senad& Federal,
França - João Rocba - Jonas Pinbeiro - José Fogaça Senador Mauro Benevides,
José Paulo BisQI - José Ricba - José Sarney - Josapbal
Com- fundamento no disposto na alínea a, d9 i~ciso II,
Mariobo- Jutaby Magalhães- Júlio Campos - Júnla Ma·
do art. 215, do Regimento Interno do Senado Federal, requecise - Juvêncio Dias - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremos a transcrição, nos Anais da casa; do Editorial do jornal
remberg Nunes Rocba - Lourival Baptista- Lucfdlo Portella
Folha de S. Paulo, do dia 10 de janeiro de !993, intitulado
- Lniz Alberto - Mareio Lacerda - Mário Covas - Magno
.. Por que parlamentarismo".
Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maclel - Marluce
Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho - Mo!Rs Abrão
Jnstificação
- Nabor Júnior - Nelson Carneiro- Nelson Wedekin O Editorial da Folba de S. Paulo coiistitui decisivo apoio
Ney Maranbão - Odacir Soares - Onofre Qulnan - Pedro
à causa parlamentarista, pela alta expressão e conceito desfruSimon - Pedro Teixeira - Rachid Suldanba Derzl - Raitados por esse jornal junto à opinião pública. A construção
mundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar
do regime parlamentarista fundamentado em conceito de um
- Teotóaio Vilela FHbo- Valmir Campelo - Wilson Martins
dos mais expressivos órgãos da imprensa nacion~ _é_ pr_~~~s~_
- Ney Soassnna - GDberto Miranda.
segura do sucesso desta iniciatiVa.
_
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bimevides)- Em votação
Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1993. ~José Ricba
·
o Requerimento n• 23/93.
- Affonso Camargo - Pedro Simon.
Os Srs. Senadores que o aprovam queitam permanecer
REQUERIMENTO N• 22, DE 1993
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Nos termos do art .. 210, do RegimentO Intéi'iio, requeiro
_Aprovado o requerimettto, a matéria a que se refere figua transcrição, nos Anais do Senado, do editorial sob o título
"À sombra do Plebiscito", do Jornal doB~D de 14 de janeiro ·rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subsecorrente.
qüente.
Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1993. - Francisco.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se,
Rullemberg.
agora, à apreciação do Requerimento n~ 24193 de urgência
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -As m-atérias
·_ _
·
para o Projeto de Lei da Câmara n9 _2.
agora- solicitadas serão submetidas ao e~~e da_ Çqmissã9_
Os Srs. Senadores que o ãprávam queiram pelmanecer
sentados. (Pausa.)
·
Diretora, nos termos preceituados pelo Regimento Interno.
Aprovado.
Sobre a mesa, requerimentos que Serão li_45>s_ pelo Sr.
1• Secretario.
Aprovado o requerimento, pass~~se à i~ecfiatl! apre~ação da matéria. -São lidos os seguintes
Discussão,
em
turno
único, do Projeto de Lei da
REQUERIMENTO N' 23, DE 1993
Câmara n• 2, de 1993 (n' 3.496/93, na Casa de origem),
ReqUeremos urgênCia, ·nos -termos do ai-t. "336,- ãlíne"i c,
que dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos_
do Regimento Interno, para o Ofício S-9, de 1991", _do Go~erno
setvidores públicos civis e militares do Poder Executivo
do Estado de Mato Grosso do Sul, relativa a operação de
Federal e dá outras providências. (Dependendo de pacrédito "juiltb ao Banco Comercial Bancesa S.A.
recer.)
Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1993. - Humberto
Lucena- Cbagas Rodrigues- Ney Maranhão- José Paulo
Biso! - ·João França - Jonas Pinbeiro - Marco Maciel -·O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, peço
Pedro Simon- Nelson Wedekin- Eduardo Suplicy- Epitáa palavra pela ordem.
clo Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bénevides) -É sobre a
matéria em votação, nObre Senador Epitacio Cafeteira?
REQUERIMENTO N• 24, DE 1993
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Não: S~. Presidente.
Requeremos urgência, nos term?s do art. ~36, alínea b,
O SR. PRESIDENTE ~-;;ro B'l_nevides) -Se V. EX'
do Regimento Interno para o Projeto de Le1 da Câmara
p-uder aguardar a aprovação dessa matéM-e,logo em seguida,
n• 2, de 1993 (n' 3.496Í93, na Casa de origem), de .iniciativa
formular sua questão de ordem, a Mesa ficaria extremamen~
do Presidente da República, que dispõe sobre a reVISão geral
É lido o seguinte
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sensibilizada com a deferência de V. Ex• Porque se esta matéria for aprovada agora, se esta for a manifestação do Pltmário,
temos a intenção de remeter, cinco minutos após-a aproVação,
os autógrafos ao Senhor Presidente da República para que,
se Sua Excelência entender de sancionar, a matéria possa
ser publicalia já amanhã no Diário Oficial da União. V. EX'
concederia este espaço de tempo?
O Sr. Epitácio Cafeteira- Sr. Presidente, a minha questão de ordem será bastante breve.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Se V. Ex•
não concede, defiro-lhe a palavra para a, questão de ordem,
já que V. Ex• tem amparo regimental para fazê-lo. O aumento
do funcionalismo público apreciaremos posteriormente.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PDC- MA. Para questão de ordem. Sem reviSão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a questão de ordem será muitO rápida, e o
aumento do funcionalismo não vai perder tempo.
Na forma do Ato -n9 2.993, do Sr. 19 Secretário, uma
parte do funcionalismo está vendo a hora de deixar a sessão,
porque esse ato determina horário de entrada e de saída.
Então, não sabemos nem até que horas teremos os taquígrafos
na Casa ou o serviço do som funcionando.
A questão de ordem é para saber de V. Ex•, Presidente
zeloso -desta Casa, de sua autoridade e de suas funções, se
esse Ato n9 2, que estabelece que, a l?a!iir de segunda-fe_ira,
os funcionários terão que bater o ponto, f<;>i aprovado- pela
Mesa Diretora.
Levanto a questão de ordem, porque o Regimento Interno, no art. 54, das atribuições do Sr. 1!> Secretário, não dá
a ele atribuições para tomar as decisões que tomou. E mais:
setores do Senado, tais como Secretaria da Mesa, Díretoria
da Ata, Plenário, Taquigrafia, CciritisSõeS, Motoristas, todos
esses não sabem como vão trabalhar,_ tendo em vista que
o horário em que trabalh-am não obedece àS -regras estabelecidas pelo Sr. 19 Secretário.
Essa é a minha. questão de ordem, porque V. Ex~, como
Presidente da Comissão Diretora; ciente que é de sua autoridade~ é, na realidade, quem pode me esclarecer se a Mesa
Diretrira fez isso, porque o Regulamento administrativo dá
esta atribuição à Mesa Diretora-.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência responde à questão de ordem suscitada pelo nobre
Senador Epitacio Cafeteira, esclarecendo a S. Ex• e à Casa
que a matéria agora mencionada e referente ao ponto dos
servidores do Senado Federal foi, em determinado momento,
objeto de exame por parte da Comissão Diretora.
O Sr. 19 Secretário invocou, para estabelecer essas normas, a diretri:Z administrativa; alegando ser de sua competência iriterpretar e que haveria necessidade de se fixar o
ponto para os servidores do Senado Federal.
Diante de manifestações que recebi durante o dia de
hoje,. e para evitar que haja interpretações eqúiV?caâas ~-m
tomo dessa matéria, solicitarei ao Sr. 1"? Secretáno que, no
entendimento com os demais membros da_ Mesa e com o próprio Presidente, reexaminemos o seu próprio ato e busquemos
exatamente aquilo que desejam todos os_Srs. Senadores: o
respeito às normas de funcionamento, sobretudo po~que :ssa
assiduidade_ que o ponto estabelecerá vem sendo, mequlVOcamente, demonstrada pelos servidores da Casa de todas as
hierarquias.
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E, neste instante, como Presidente- do Senado Federal,
faço uma manifestação de justiÇa aos nossos servidoreS. Independentemente de qualquer exigência regimental ou não, todos eles, aqui, têm colaborado extraordinariamente para que
a Mesa e o próprio Senado funcionem para atender os objetivos institucionais do ParlamentO brasileiro.
Portanto, iremos nós, eu mesmo e os demais companheiros da Mesa, estabelecer uma troca de idéias com o Sr.
}9 Secretário para uma revisão desse at~, a fii:n de que não
se cometam injustiças, nem sejain-apOntados os servidores
desta Casa como descumpridores dos_ seus encargos funcionais.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Agradeço-lhe, Sr.
Presidente. Apenas peço que V. E~ tranqüilize os funcionários, vez que o assunto vai ser examinado pela Mesa, dizendo-lhes que a matéria do Sr. 19 Secretário - que eu não
chamaria de ato, porque não lhe compete um ato- na segunda-feira não entrará em vigor.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena·
dor. não desejo antecipar a decisão a _que chegará a Mesa
Diretora, já que a ela eu transfciri a -incUmbêD.Cia de fazê-lo.
Posso, e~tretanto, tranqüilizar V. Ex~ e à Casa antecipando
que o 19 SecretáriO, com a sua habitual fidalguia e tradicional
clariVidência, haverá, ete próprio, -iiidependentemente de nossa iDtetfetência, rever- aqil1IO qUe ele está recolhendo, pela
manifestação de V. Ex~ e certamente dos demais integranteS
deste Plenário. Espero~ que a _própria sensibilidade do S~re
tário Dirceu Carneiro o conduza a reve{ SeU própriO ato,
anunciando, nas próximas horas, a sua decisão final e conclusiva.
A Presidência pede aos- Srs. Senadores que se encontram
em seus gabinetes que venham ao plenário, já que neste momento, nós haveremos de decidir sobre a revisão geral da
remuneração dos servidores civis e militares do Poder Executivo e- dá outras providências.
_
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão,
para proferir parecer sobre a matéria.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Para emitir
parecer.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores~ nós, depois de
exanlinánnos a matéria, somos favoráveiS à da, como veio
da Câmara dos Deputados.
É o parecer, Sr~ Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aproVado:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 2, DE 1993
(N• 3.496/93, na Casa de origem)
Dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos
servidores públicos civis e militares do Poder Executivo
Federal e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica concedido aos servidores civis e militares
do Poder Executivo Federal da administração direta, autár-
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quica e fundacional, bem como dos extintos Territórios, a
partir de 1~> de janeiro de 1993, reajustamento de cem Por
cento incidente sobre os valores dos vencimentos, soldos e
demais retribuições, vigentes em dezembro de 1992.
Art. 2~' Os soldos e Vencimentos fixados nos Anexos I
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dos ministros militares passam a ser, a partir de 1" de janeiro

de 1993, as constantes do Anexo VI desta Lei.
Art. 9' O servidor titular de cargo do Grupo-Direçãó

eAssessoramento Superior~ -DAS, ou de cargo de Direção
de Instituição de Ensino -CD, Que optar pela remuneração
a IV da Lei n' 8.460, de 17 de setembro de 1992, uma vez
do cargo efetivo não poderá receber. remuneração mensal sureajustados na forma do artigo anterior, serão ainda acresciperior a maior remuneração paga aos servidores a que se
dos, a partir de 1'~ de janeiro de 1993, da importancia de ___refere o Anexo V desta Lei, não ocupantes de cargo ou função

Cr$102.000,00 (cento e dois mil cruzeiros), que paSsará a inte:
grá-los para todos os fins.
~
~~
Art. 39 Em decorrên..cia do disposto nos arts. 1'~ e 2~",
os valores dos soldos e vencimentos dos servidores do Poder
Executivo são 6s constarites dos Anexos 1 a IV desta lei.
Art. 4 9 O Poder Executivo enviará, até 28 de fevereiro

de 1993, projeto de lei especificando os critérios para reposi-

de confiança.
- § 19 Excluem-se do cômputo, para os fins deste artigo,
as vantagens a que se referem as alíneas "a" a "n" e .. p..
do inciso II do art. 39 da Lei n' 8.448, de 21 de julho de

1992.
§ 29

.

O ·disposto neste artigo aplica~se aos limites pre--

militares, tendo em vista as tabelas constantes nos Anexos

vistos no art. I• da Lei n' 8.477, de 29 de outubro de. 1992
e no § ~2, do art. I• da Lei n' 8.538, de 21 de dezembr~
de 1992.
Art. 10. Os fat~res da Gratificação de Ativictade pelÔ

I, II e III da Lei n• 8.460, de 17 de setembro de 1992, e
I, II, III e V desta Lei.

Delegada n' 13, d~ 27 de agosto de 1992,.são calculados sobre

Parágrafo único. O reposicionam-ento e a adequação não
ultrapassarão três padrões de soldo ou de venciniento.

o maior vencimento constante do Anexo II desta Lei · oos
níveis indicados no Anexo VI.
'

cionamento dos servidores civis nas respectivas tabelas e a

adequação dos postos, graduações e soldoo; dos servidores

Art. 5• Os titulares dos cargos de

magistério~ superior

e de magistério -d_e 1~ e 2q graUs perceberão, ·a partir de lq
de janeiro de 1993, os Vencimentos constantes do A_nexp IV,
cujos valores serão objeto de projeto de lei _.a ser enviado

pelo Poder Executivo, até 28 de fevereiro de 1993, tendo
em vista o maior valor de vencimento constante do Anexo

. II desta Lei.
Art. 6• Quando da adequação da tabela constante do
Anexo I desta Lei, nos termos do art. 4"', os oficiais-gener-ais
passarão a perceber os soldos constantes do Anexo V.
Art 7" Os reposicionamentoS e a ·adequação a que se
referem os arts. 4~', 5"' e 6"' desta Lei produzir3o efeitos finan-

ceiros a partir de I• de janeiro de 1993 e as diferenças de
remuneração referentes aos meses de janeiro e fevereiro serão"

pagas em março de 1993.
Art. 8" A remuneraçãO dos cargos em conlisSão

e fun-

ções gratificadas de natureza civil, dos juízes do Tribunal Marítimo e as gratificações pelo exercício de função nos gabinetes

Desempenho de Função a que·-se refere õ art. 14 da Lei

Art. 11.

A Secretaria da Administração Federal a Se·

cretaria de Planejamento, Orçamento e .Coordenação

~ sioência

da Pre-

da República e o Ministério da Fazenda realizarão

o acompanhamento e o controle da despesa de pessoal e de

encargos sociais dos órgãos e entidades que recebam recursos
à conta dos Orçamentos da União.
,
Parágrafo único. Os Ministros de Estado titulares dos
órgãos a que se refere este artigo bai,xarão as instruções n~cessárias·à sua execução. .
·

Art. 12.

O disposto nesta Lei aplica-se aos proventos

da ioatividade e às pensões decorientes do falecimento de -

serVidor público federal civil e militar.
Art. 13. Fica o P~oder Executivo autorizado a liberar
- Os recursOS fiil3n&!iros oecessáríós ao ·cumprim~nto désta Lei.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15.

Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, em 13 de janeiro de 1993.
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GENERAL-DE-EXERCITO
CIRCUI.O OE
OrtCIAIS·SENEill\IS

C!AIS SUPERIORES

ALUNOS

1.016.100,00

CIRCUlO OE CABOS
E SOlOAOOS

1.131.180,00

1.308.660,00
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ANEXO 'ti DA

u::::::

No.

de: 1993.

dE

Tab.:l:a d€ v~nc1mentos ;tPltcavel~ Ç19~ s~rv1oores aaw Garre1r:as
ae Oipi.omata,
Auditoria\ do Te:-so1Jro Nac1cnal. ?olíc:t« ~ederal. ?alícta. -c;v-il ao DF'~ cos Pc1 IClC\15 c.lVI<; dOO E;:ttntO_!; ,zrrt t 01"105- ~~de:ra1s. ~rcamento. zn: r i nanCa$__ E
I ori"il ~ E-sPE-e: I <\l i st a em '?'01 Íl: i cas- P'•.ib 1 i cãS
ControlE, ?rocúracorJa da Fi:l=~-noae Gestão Gove:rn<i\mental
dos ~e: r v 1 ooreo;s dO SAE, :::NP_q, FCBIA, CNEN, 3USE?. ::'JM.
FIOCRUZ
IPEA •

Na-c

•

•

NíVEIS

CLASSE
A

I

PADR:i:;Q

..
I

li-I

IV

4 .359_.726
4.234.957
•l-113.843
3.996 .. 2.79
3 .. 882.!.~'1

III

rr

'
:::a
rr
r
\.,II

v
rv
III
II

I
VI

,,

!NTERMEDir~RIO

"

IV

:::r r
1:1

:

"rv
D

III

II
I
!II
A
1

B

4.'194.~ilb,00

4.85i.i38_ ••

I

4. 7 i i . 967,00
4.576.877.00
4.445 .. 741.00
~ .633. 040.001
5.397.242,00
5 .. 17.'...495,0.0

.io.'/l • .:..o ...

3.663 .. 8~3
3.~59.47S

3.458.1:::7'
3.359.805
·i.<..S\3.~0

4.073.43l.
3.904.121

4,95~.373,00

3.7·+~.0~::

4.748.464,00
4,550.376,00
4.360 .. 733.00"
4.179.175,00
·l.005.357 .00

3.586.848
3.438.282
3.296.049
3.159.881
3.0"29.5!.7

8.83 •• Y,O,OO

~-!:!:·:.~~

3.67?.636,00
3 .. 527.!.!5,00
3.381 .. 096,00
3.241.301.00
:3.107.•167.00

"- -78 .......... ,
2.670.836

.;.yn.~~~,oo

<:.oC::Ó~o'Ü\:).,:ó

2.856.672,00
2.739.23Sp00
2.626.304.00
2.5i9.167.00
3 .. 335.685.00

2.168-~04

2.56:...::.:2
2.456.47~

2.356.,\..;}0
G:.079.92.6
~.995' .. 603
l.914.87~
2-~2, o<:.Ó.:.:-

3.176.076~00

2.407.~57

Vl

·-~-~-'~··~·
2.742
.. 981.00
2.612.627.00
2.488.707,00
2.370.903.00
2.258.914.00

2-293.75:.
~-~~~-~-:

v
:v
III

~'

rv

III
II

r

v

.o

5.~94.372,00

'5 .. 142.21-2.00

3 .. 0:Z4.34:S.00

r

...

,.

r

II

II

AUX!l..IAR

• .;:. .. ; • .:.o>d

•t.41::1B.~62

!V

8

~

:i.950.3~0.00

vA

o ..:Í<:.c.. 00'0 r '1:110

S.77B.969 ,_00
5,.612.610,00
5..451 .. 124,00

v

III

'

.. 331.480.00

1

V!

:r

I

~~

6,496 .. i7"3r00
b.308 .. 793.00
6.i2ô.910.e0

IV
!

~~

:.171.')95.

6.i'i2.455
6.274.!.1.0.
S. i 91. S'5!:
5. 042. ·+06
4.897.629
4.757.094
4.620.632

II

,.

9.5&!8.660,00

8.915.940.00
ó.888.069,00
6.689.209,00

IZI

:jUPER IOR

HOR_A~

JEN~::··s~7:::J

v"
B

30

40 HORAS

IV
!II
II
I

.!.iwc..4-:'~P00

2.051.246,00
~ .955.035,00
1.363 .. 572.00
1.776.624,00
i.693.968.00

'·"'"-~''···
!.540.692.00
1.469.681.00
1.402 .. 175.00
!..::138.000.00

08 ....... 3.
-984. 97•
i . 892. 03·
::._.803.67.
i-719.68'
loô39,83'
:\. .563.93·
1.. 491.. 77 ~
i..423.i7lf
L357.96_t.
L295.97f
' . <:3;' '040
L!Si.01'f
1. !.2.7 .. ;·6~
1.077.13!
1. 029 .00~

<- ..

!.
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Ta.b€'!a d~e lltmc:.lnl~nt_os :a;;dic:aver-s õ.\OS Cargos r'o Sist€rua ae c'lasslfic:ac::ào oe
Cars~:~a 1nst 1tuidos pelas L&:r·s ;"lr'5, :::.645/70 e- 6.!5S0/7B. aos servtdore:s o·o

IBAMA,

EMBRATUR.

:NCRA~

Ci="IAro:r.

,;:gpc~

IBAC. F'BN,

<-CRB. :='CP,

LBA.

FUNAI.

FlfNDAJ. ?'A-t::. ---:::3GE. ENAP . .=--uNDACENTRO. :-~NS. ;{õ-Qt.JE-T"':"E r'-!NTO. -F"Ntft·,
SUOAM. SUFRAMA. ZUOENE". -CEPU',C. ;::~PES .;· TABELAS m:: :SSPECIAL!SiAS~•:_E:NCLMENiC
i-'UNA-G,

NI'VEIS

PADRÃO

::LASSE

40 HORAS

r! I

--II

A

vi

v

IV
III

8

.-Ir

VI

v
IV
:II

II
:
v
!V

...
...
II
.::r
...-

3.471..35:!..7

3.350.648.:;:
3.234.268.~

2.909.553.0
3.711.300.001 2.808.97'5.0
3.582.000,00 ;! • 712.000. ~
·•. ::~~. 000.00 :...1'ttl • ..,..,0,.;
4.082.!.19/00 3.087.089,::

3.845.404.00

2.681.77?.~

:

'•'

~.490.~76.~0

~.a93.2a7.~

!(.'

2.404.718,00

1.829.0~8

~-3~2.226.00

::...;"67.169.~

2.242.689,00
2.166.000.00

1.650.000.,

-··
II

2.589.361.=.
2.500.254.Q
2.414.339.~

2.331.501,;
2.251.632,(
2.!.74.624.~
2.100.374.~

2.028.784,:
!M?59.7~9.;•

.. ~

!..l07.Si6.~

II

2. 'JB2. 000.00 1 .<::. 26:.:!. 1300. ~
2.846.406,00 12.1ó0.~i04.~

r

2.717.19~~00

2.063.396.~

Vl

2.394.068.00

v
IV
III
.,I I

2.•116.738.00
2.364.932,00

~.971.051.•
1.883.053.~

v

IV
III
r. I

l

D

3.013.867.~

3.726.379,~

3.596.540-,2

3.418.482,00
3.299.672,00
3.185.119.00
3.074.669,00
2.968.L76,00
2.865.499,00
2.766.499.00
2.671.04b.00
2.379.013.00

Vl

c

3.98·1~490,00

4.145.568.0
4.0_00.7!.!..:::
3.861 • .)43,::-:

2.980.!~'...2

III

AUXILIAR

3.122.058,0J

4.4~1.ô28.0

4.295.807,2

2.87;'.044,;_
2..777.631 .. e

l

FJ

4.::.:&:8.744,00

4.'-134.751,,)
4.613.238.;'

3.80~.059,00

!V

I

6.131.S98,0
'3.779.364.2

3.669.508,.00
3.541.706,00

::I

A

8.141.464,00
7
.67l...819.0_0
o.54S.ó68,00
6. i !.6. 98_5. 00
5.901.504,00
5.693.743,00
5.493.4;:!4,00
5.300.282.00
S.!.14.058,00
4.934.506,00
4.761.3S7,00
4.594.469,00
4.433.531.00
4.278.358 .. 00

3. 939. 535 ..-0-0

!II

D

I

v

VI
v

c

8.628.2'58,0016.•196 .• o93,S

"....'I

IV
III
II
r
INTt::RHEDIARIO

30 HORAS

2.2~8.390,00

1.799.199.•
!.719.292,:

2.156.864.00

1.643.148.•

2.060.118 .. 00
~.9oi .927.00
1.880.078,..00
!..796.362.00
::..716.589,00
::..b40.572.00
1...568.!.34.00

1.570.588.~

v

::..499.106,00

IV

1.•l33.329,00

:::r:::
r:::_
I

::..:::.01.445 ..
i. 435.558.:
!. .372.?7!..:

::...312.941,
1.2:;5.929.·
~ .l4'T'.B29 •.
::..100.4'?6 •.

~.370.648._00

1.0"53.486.

i-310.918,00

!. .008.688 •.
066.000.

!..2"54.000,00

a 1-:

No.
TABElt~t
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DO MAGISTri:RIO SUPERIOF.:

N

í v~::::...

u

c.;__t_r_ No. ;· .!::96/.97)

_

1

I
._. ?9o

._J~z:,._'J--10

81 i ~-50
:::.721 .820~50'
~-:. :::97.067. ~~0
~. 8~'i2.

3

t.D.JUNTO

~-:370.;~43.00

ASSISTENTE

2.262 • .23i~50
!. ;"j9 • 3.S3-.-50

·i. 2.i6 ~ ;""'2."7

06i. :16_3-.50
,.. 883.2ó7.00

.... .;,o4. ~3·

~::.

~~.

4
~~UXI:...IAR

.., . ;'"9~l. 444.50 ·.• _;"17.661.~50

:l

.,
'·

·•. 6.38. •tBc
•f. 42"2 •.:r,.;:·.l,

020 :7;:::-·

::..-~9·i .88~
J.

32_:::. :::::.

< •• ,.,
- ' ••
• - .
• •• c-.-

-+>1
., I

VELj

TiTULAR

i:Jl~r~IJU~iOCJ

3.44t .9_8_5"50

.-.781 .97

r::..~3!3~:

:-~.o_ó_B.c.,..;.;

.. 32I-~00
2.752.792.00
2.626.554.S0
:.506.337.50

4

3

2

-'OR•

'-'·'<r1:J;_:,.,,

~.403.~6-

5.151.10 1
~.910.67'

·l

...

2.084.550~00

'·

_ .'790.

~.43.00

.. 883.~67.0~
:.798.444.50
:.~/!.7-661.50

: . ó40.

;-;:o::·. s-e-·

.• 35~L 6.:27.50

·l

~.484.502.50

1.418.669.00
":.,355 .. 970."50
A

3

ANEXO V DA LEI N"

DE

4.067.~01
:.8TZ:~~
J•0D~-~~·
.,.49~.Js·

..... 333.3-:::

----.- ----~~"""·.:): 4';:

.J. 00ti . .2::.:·
2.867.00'
~.73S.2~
.~.• -!J0_9.ci4-

1.284.991.00

~-46;.;;~

;.• ~28 • ..:.~.w. 50

•. ,ocr.~
~· <
' - . >j..;-J. '"""··

.i.175.008.0\?

~. ~4lL 01.

DE JANEJRO DE 1993

OFICIAIS GENERAIS DAS FORCAS ARMADAS

O E N O M I N fi C fi O
~LMIRANTE-OE-ESQUAORA, GENERAL-OE-EXERCITO
r TENENTE-BRIGADEIRO
~ICE-ALMIRANTE,
GENERAL-OE-OIUISAO E
NAJDR-BRIGADEIRO
~ONTRA-ALMIRANTE, GENERAL-DE-BRIGADA E
BRIGADEIRO

S OL OO
12.279.540.00
11.633.250 00
!0. 986.960.00

~
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ANEXO VI DA LEI N'

DE

DE

DE 1993.

CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL
VENCIMENTO

OENOMINACÃO

iCÓNSUl,.TOR-GERAL DA Rt.PUBLICA

13.139.770.00 :

·SEC~ETA~IO-EXEêUTIVO

5.493.480.00
5.493.480,00
5.493.480.00
::.493.480.00
S.493.480,00
5.493.480.00

[ASSESSOR CE COMUNICÀÇÁO INSTITUCIONAL

'
.
:sUBSECReTARIO-GERAL DA PR

SUBCHEFE DA CASA CIVIl DA PR

;SUBCHEFE DA CASA Mli..ITAA DA PR

isECRETARIO-GERAL 00 MRE

·

'•

' AEPAESENTAÇÁO . RETRIBUIÇÃO

•oo

i 100
I 100
t \00
100
: \00
I 100

G.139.no.oo 1
5.493.4SO.OO
5.493.480.00
5.493.480.00
5.493.480.00

!

r

12.279.540.00 I

•0.986.960.00 I
I 10.986.960.00 I
I 10.986.960.00 i
I :O 986 ..9Go.Oõ _;

!

5.493.4ao.oo r

10.986.960,00 I

5.493.480.00- I 10.986.960.00

i

. TRIBUNAL MARITIMO
DENOMINACAO

VENCIMENTO

'JUIZ-PRESIDENTE
JUIZ

9.52:8.660.00

9.074.915.00

FUNÇÓES DE CONFIANÇA
NIVEL

VENCIMENTO I

'OAS- 1
OAS- 2

2.058.854.00
2.400.205,00
2.795. t89,t.O
3.293:695.00
3.819.563,00
4.421.994.00

OAS • 3
DAS- 4
OAS- 5
DAS -õ

,.

AEPAESENTAÇÁO

I 60
I'

70
j
75
80
1
I 85
'I 90

1.235.312.40 I
1.680.143,50 i
2.096.391.75 I
2.634.956.00 I
3.246.628.55 i
3.979.794,60 I

AETRIBUICÁO :

3.294.166.40 i
4.080.348.50 i
4.891.580,75 :
5.928.651,00!
7.066.191.55 I
8,401. 788.60 !

FUNÇÃO GRATIFICADA- FG (Lei n' 8.216/91)
FUNCAO
FG- 1

VALOR

614.103,00
412.818.00
363.706.00

FG .- 2
FG- 3

CARGO DE DIREÇÃO/FUNÇÃO GRATIFICADA
RETAI!IUIÇÃO (Lei n' 8.168/91)
.

COOIGO

C0-1
CO- 2

co- 3
CD -4

FG-

8.401~788.00

7.842.610.00
7.157.625~00

6.7zo.ns.oo

....!.' ~:"-- .. '

F'G- 3
FG -4
FG--5
FG -õ
FG -7

1.535.659.00
1.311.409.00
1.086.503.00
794.807.00
611.391.00
452.882.00
335.4E8,00

('

FG-8
FG-9

248.495.00
201.374,00

1

FG- 2

~:""""r

VALOR

'.

..

;·;

.•.-..

._-,-

t!'t•i-·

_,_

;t-<~-
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GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCICIO DE FUNÇÃO NOS
GABINETES DOS MINISTROS MILITARES.
INO/CE
VALOR
CARGO

iCHEFE

iSUBCHEFE/ASSESSOR-cHEFE
[ASSESSOR E/OU SECRETARIO
·I ASSISTENTE
IASSISTENTE/ADJUNTO
!AJUDANTE •o•
•AJUDANTE
!AJUDANTE ~s"

·c•

)AJUDANTE • A"

1000!

4.320.000.00

900 I

3.aaa.óoó.oo
3.456.000.00

800 I
400 1
300 I

l '728.000.00

'.29a.Ooã.o0

200 I

864.000,00 ..
648.000.00

150!
100 I

432.000.00

I

216.000,00

50

GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO EM CARGO DE CONFIANÇA NOS ÓRGÃOS DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. DEVIDA AOS SERVIDORES MILITARES
(Art. 11 da Lei n• 8.460/92)
GRUPO
A
B

I

L

c

o
E
F

VALOR
8.181.100,00
7. 718.800,00
7.281.800,00
6.870.100.00
6.481.400,00
6.115.700.00

FATORES DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO
DENOMINAÇÃO
CARGO DE NATUREZA ESPECIAL
IDAS-6eCD-1
IDAS- 5 e CD- 2
'DAS - 4 e CD - 3
DAS-3eCD-4
DAS-2
DAS-1

"
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presi-,1
dência convoca sessão extraordinária a realizar~ hçje, às
19 horas e 5 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Muuro Bene.vides} -Desejo co,municar aos Srs. Senadores que já se eDOODtram sobre a Mesa
..lo autógrafos referentes à matéria agora votada pelo Senll<l9
l'edenl, o que significa dizer que esta Casa presta hotnenasem
80S 1.200.000 servidores civis e militares da UDiio, que tem,
portanto, a sua majoração solicitada pelo Poder Executivo
deferida em tempo recorde pelo Congresso Federal, ontem,
áiJD ·a mailij'~sla!<li<> da. Qo:ulra dOs Deputados, hoje,, pelá

VIGENCIA: JANEIR0/93
2.98
2.98
2.76
2.36
1.18
1.09

.I
I

1.04

senado.

;ru..,

Jliiiolfesiação do
E caberá-a
eneaminbar, neste·
,Instante, à apreciação ~nstitucioDal do SeobQr P.residlonte
'da República os autógrafos respeàivos que .fiz qúestão de
assinar da. própria Mesa, para que, com esse gestó; assista
tambem a particlpaçio nesse ato dos Srs. Senado'res que acabam de votar a matéria.
·
'
·
o~. PltESIDENTE (Mauro BeaíeYides)",-Nio IIII mail.
oradores inscritos."
.. · , . "'
· .,
·
". ·
"
· Nada mais lia.h _ ·
"""tá elll:emlda a seáâo.
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Ata da 7a Sessão, em 14 de janeiro de 1993
73 Sessão Legislativa Extraordinária, da 49 3 Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr_ Mauro Benevides
ÀS 19 HORAS E 5 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS- SENADORES:

Os Senhores Senadores que o aprovam permaneçam sen-

tados. (Pausa.)
Aprovado.

A matéria figurará na Ordem do Dia da segunda sessão
ordinária subseqüente.

_

Affonso Camargo - Albano Franco - Almir Gabriel Alufzio Bezerra - Álvaro Pacheco - Alil!r Lando - Antonio
Mariz - Aureo MeUo - BeUo Parga - Beni Veras - Carlos
De'Carli - Carlos Patroc!nio - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pe-

o Requerimento de Urgência n9 26, de 1993, lido na presente
sessão.
Os Senhores Senadores que o aprovam permaneçam sen-

reira - Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - 'Elcio Álvares

tados. (Pausa.)

- Epitácio Cafeteira - Flaviano Melo - Francisco RoUemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata - Gilberto

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação

Aprovado.
A matéria figurará ria Ordem do Dia da segunda sessão

ordiná_ria subseqüente.
_
berto Lucena - Hydekel Preitas - Iram Saraiva - Irapuan
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Nada mais
Costa Júnior - Jarbas Passarinho - Jolio Calmon - J alio Fran- havendo a tratar, a Presidência vai encerrar oS trabalhos,
ça- João Rocha- Jonas Pinheiro -Josaphat Marinho -Jo- designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
sé Paulo Bisai- Josê Richa- José Sarney- Júlio CamposJúnia Marise - Jutahy Magalhaes - Juvêncio Dias - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lucfdio
ORDEMOODIA
l>orteUa - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio
Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto Mauro Benevides- Meira Filho- Moisés Ab;lio- Nabor JúPROJETO DE LEI DA CÂMARA
nior - Nelson Carneiro .., Nelson Wedekin - Ney Maranhão
No 66, DE 1992
_ Ney suassuna _ Odacir soares _ Onofre Quinan _ Pedro
(Em regime de urgência·, nos termos do art. 336, "c",
Simon- Pedro Teixeira- Rachid Saldanha Derzi- Raimun- do Regimento Interno)
do Lira _ Ronaldo Aragão _ Ruy Bacelar _ Teotonio Vilela
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara no 127, de 1990)
Filho - Valmir campelo - Wilson Martins_
Discussl!o, em turno único, do Projeto de Lei da Càma0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A lista: de ra no 66, de 1992 (n° Bt91, na Casa de origem), de iniciativa
Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique A[meída - Hum-

1

presença acusa o comparecimento de 73 Srs: Senadores. Ha- do Presidente da Repllblica, que dispõe sobre o regime jurfvendo número regimental, declar9 aberta a sessão. .
- dico da exploração dos portos organizados e das instalaçOcs
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
portuárias, e dá outras providências, tendo pareceres das Co-

O SR. PRESIDENTE (Mauro_Benevides) -Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1• Secretário.

missões
- de Constituiçlla, Justiça c Cidadania, favorável ao

São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 25, DE 1993

dade do Projeto de Lei da Câmara no 127, de 1990.
- de Assuntos EconOm!cos, favorável ao Projeto, com

Projeto, com 28 Emendas que apresenta, e pela prejudicialiRequeremos urgência, nos tennos do aJ;t. 336, alínea c,
do Regiinento Interno; para 0 Projeto de ;Lei da Câmara

Emendas de nos 1 a 3, 16 a 30; favorávelmente às Emendas
da Comissão de Constituiçáo, Justiça e Cidadania sob nOs 3,

n' 83, de 1992.
7, 8, 12, 14,21 a 26, sob a forma das Emendas n"s 4 a 15-CAE,
Sala das Sessões, 14 de janeiro de 1993. -=Maroo Maclel contrário às Emendas de n"s 1, 2, 4, 5, 9 a 11, 13, 15 a 20,
_ Chagas Rodrigues _ Humberto LucenaTI e 28; favorávelmente à de n"s 6, na forma de subemenda
que apr'esenta; e pela prejudicialídade do Projeto de Lei da

REQUERIMENTO N• 26, DE 1993
_Câmara n° 127, de 1990. (Dependendo de Parecer)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do RegimdentoSelntémo , pard~o PLCdn• t , d e199C3b.·
Rodrl
No !TI, DE 1990 _ .
_ ..
Sala as ssões, 14 e Janerro e 1993· agas
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c",.
Jli!<S - Humberto Lucena - Maroo Macle1 - Nelson We- do Regimento Interno)
dekln(I"ramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Cà0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação mara n° 66, de 1992)
o Requerimento de urgência n9 25, de 1993, lido na presente
Discussão, em turno ún1co, do Projeto de _Lei da camasessão.
ra no 127,.1990 (n° 3.654/89, na Casa de origem), de ioiciati-

2
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va Uo Presidente aa .Re;;pút;~;.,;.;:;, que da nova redaçao ao art.
1° do Decreto-Lei no 6.460, de 2 de maio de 1984, que regula a construção e a exploração de instalaçoes portuárias rudimentares. (Dependendo de Pareceres)

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO N• 01, DE 1993
O Primeiro-Secietárlo do Senado Federal, no desempenho de suas atribuições regimentais e regulamentares, e tendo
em vista o que consta dó Processo n9 017367/92-1, resorve:- Art. 1• O artigo 2• do Ato do Primeiro-Secretário n•
08, de 1992, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea:
"o) Instituto de Previdência dos Congressistas 1 vaga."
Art. 2• Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 12 de janeiro de 1993. -Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro-Secretário.

MENSAGEM
N° 445, DE 1992
3
(Em regime de IJrgencia, nos termos do art. 336, "c",
do Regimento Interno)
Mensagem no 445, de 1992, pela qual o Presidente da
República solicita que sejam excetuados do disposto no art.
4°, parágrafo 6nico, da Resolução n° 7192, bem como no art.
4°, IV, e seus §§ I 0 e 20, da de n° 82/90, ambas do Senado
Federai, os contratos a serem celebraciqs pela Un_iao Fede~
ral junto a Governos de parses credores e suas agencias de
crédito. (Dependendo de Parecer)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encer·
rada a sessão.

INSTRUÇÃO NORMATIVA N•l, DE 1993
O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no desempe~

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 6 minutos.)

ATO DO PRESIDENTE N• 008, DE 1993

O Presidente do Senado Federal, no us_q__Q_ª- ~\la ~pe
tência regimentar e- regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Direto-ra n? 2, de 1973, de acordo com o disposto
no art. 243, § 2', da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato daComissiio
Diretora n9 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do
Processo n• 000.538/93-0, resolve exonerar NAFICE BÁCRY
VALOZ, do cargo, em ·comissão, de Assessor Técnico, Código SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
do Gabinete do Senador Gilberto Miranda, a partir de 5 de
janeiro de 1993.
~
Senado Federal, 15 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Beoevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 009, DE 1993
O Presidente do Se~ado Federal, no uso de suas atribui~
ções regimentais e regulamentareS e- de c;:onformidade com
a delegação de competência que lhe foi o~torgada pelo Ato
da COmiSsão Direto"ra n9 2, de 1973, de acordo com o disposto
no art. 243, § 2', da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da Comissão
Diretora n~ 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do
Processo n9 000.537/93-4, resolve nomear CARf.-OS WA~
BERTO CHAVES ROSAS para exercer o caigo; eiiicomissão, de Assessor Técnico, Código AS-3, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do
Senador Gilberto Miranda.
Senado Federal, 15 de janeiro de 1993. ~senador Mauro
Benevides, Presidente.
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nho de suas atribuições regimentais e regulamentares,
Considerando que a Lei n• 8.446, de 21 de julho de 1992
(LDO) permitiu a destinação de recursos orçamentários, em
1993, para a manutenção de veículos de representação dos
Srs. Senadores;
Considerando que continua em vigor o Ato da Comissão
Diretora n• 2 de 1990, alterado.pelo Ato n• 27, de 1991,
_que dispõe, de forma ampla, sobre o uso dos veículos oficiais
do Senado Federal;
Considerando que, até que seja feita a revisão do Ato
_-clã Comissão Diretora, há necessidade de se estabelecer alguns
parâmetros sobre o assunto, em virtude da nova situação;
resolve:
Art. 1' A quota diária de combustível, destinada ao
abastecimento dos veículos de representação à disposição dos
Senhores Senadores, é de 30 (trinta) litros.
Parágrafo único. Não é permitida a ut!lízação de quotas
antecipadas, nem de quotas não utilizadas em dias anteriores.
Art. 29 Tendo em vista as· disposições do § 19 do art.
3• do Ato da Comissão Diretora n• 2, de 1990, alterado pelo
Ato da Comissão Diretora nq 27, de 1991, não serão fornecidas
quotas nos finais de semana, quando o recolhimento dos veícu~
los de representação ã garagem do Serviço de Transportes
é obrigatório.
Art. 39 N~o $er_ão f.omecidas quotas nos dias feriados.
Art. 49 Nos dias em que houver sessão extraOrdinária
do Senado Federal ou do CongreS>o Nacional haverá fornecimento de quota, ainda que se trate de fim de semana ou
de dia feriado.
Senado Federal, 13 de janeiro de 1993. -Senador Dirce11
Carneiro, Primeiro~Secretário.
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Ata da ga Sessão, em 15 de janeiro de 1993
73 Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Beni Veras
ÀS 9 HORAS ACHAM.SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.
.

Affonso Camargo - Beni Veras - Cbagas Rodrigues Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira - Mauro Benevides Nabor Júnior - Pedro Simon - Valmir Campelo - Wilson
Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 10 S_rs. Senadore~.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o -seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
N" 88 (n"' 27, na origem), de 13 do corrente, comunicando
que determinou a retificaçáo da Lei n 9 8.558,_ de 28 de de~em
bro de 1992, conforme SOlicitado n~ Mensage_m n"' 166, de
30 de dezembro de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.)·- Sr. .Presidente;--srS. Sena~ores, certa vez,
em pronunciamento feito néste plenário, declarei que o Distrito Federal foi a primeira Unidade da Federã.ção a promover
uma "reforma urbana.. nos limites do seu território.

Referia-me, naquela ocasi~o, Sr. Presidente, Srs. Senadores·, ao vitorioso programa de assentamentO de- famílias sem
teto, em-execução pelo Governo do Distrito Federal.
Constato agora, com otimismo, o acerto daquela afirmativa, pois o programa a que me referia constitui, hoje, uma
das poucas políticas habitacionais be.uumcedidas no Brasil.
Não tenho notícias de que, em qualquer outro Estadobrasileiro, um programa habitacional tenha-se revelado -tão
eficaz quanto este, em andamento na Capital da República.
Sem exagero, ousaria dizer que o programa de assentamento de famílias de baixa renda, desenvolvido no Distrito
Federal, constitui um modelo a ser adotado nos demais Estados brasileiros.
Partindo do princípio de que todo cidadão tem o sagrado_
direito de contar com um pedaço de chão para morar, o Governo do Distrito- Federal desenvolveu um projeto que previa
a entrega, às famílias de baix~ renda previamente cadastradas,
que comprovadamente residissem em Brasília- há mais de 5
anos e não fossem proprietárias de imóveis na Cãpital da
.República, de um lote semi-urbanizado, onde, a seu gosto,
cada pai de família poderia construir sua casa. ·
Os projetes de demarcação dos. lotes obedeceram às mais
modernas técnicas de urbanismo e foram precedidos de rigoro- _
sos estudOs de iv;tpacto ambiental, a fim de que os novos
centros urbanos nãb viess.em a comprórileter. a qualidade de
Vida das populações fixadas nas cidades já existentes oU ameaçassem o equilíbrio ecossistêmico da região.
A par desse planejamento criterioso, cuidou o Governo
do Distrito Federal de atender prioritariamente às famílias
que formavam os chamados agrupamentos habitacionais irre-guiares~ muitos deles instalados em áreas nobres do Plano
Piloto e das cidades-satélites, lque aqui receberam o nome
genérico de "invasões".
Para se ter uma idéia, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
os conglomerados. denominados "invasões" somavam mais
de 20 em fins dos anos 80. Em-cada uma deSsas invasões .
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o quadro de degradação social atingia limites muito acima
do que poderia ser considerado humanamente suportável.
Pessoalmente testemunhei, certa ocasião, a _existência de
mais de 30 fami1ias residindo num único lote de ~00m2 , em
barracos de papelão e com apenas uma fossa negra, a céu
aberto, a servir de escoamento sanitário.
Note~se, portanto, que, além da necessidade_de pres~rvar
o ordenamento urbano de Brasfiia, nessa altura já alçada à
condição de Património Cultural da Humanidade, urgia mini- _
mizar, a qualquer custo, o àramático sofrimento ·cte milhares
de brasileiros que para cá vieram em busca de condições mínimas de sobrevivência, completamente inexistentes em seus
Estados de origem.
Transcorridos aproximadamente 5 anos, o programa de
assentamento em lotes semi-urbanizados, que teve início na
primeira gestão do Govern~dof JOaquim Roriz, quando o
Distrito Federal ainda não tinha autonomia administrativa,
conseguiu eliminar todas as invãsões existentes em -BfaSíiiie nas cidades-satélites.
Na sua fase atual, o programa prossegue atendendo às
familias de baixa renda não beneficiadas, procurando resolver
o problema crucial dos que residem ·em fundos de quintais
ou pagam aluguéis exorbitantes, muito -acima da realidade
presente dos salários dos trabalhadores brasileiros em geral.
Com esta política, Sr. Presidente,Srs. Senad~res, prim()rdialmente orientada para o social, o Governo do Distrito Fede-_
ral vem conseguindo minimizar o sofrimento e criar melhores
oportunidades para os segmentos de baixa renda, assegurando
a cada brasiHense um autêntico t•certifíCado de cidadania",
ao conferir-lhe o documento de cessão de um lote para morar.
Entretanto, o Governo de Joaquim Roriz não esqueceU
de preocupar-se, tambéÍrÍ, com uma parcela da população
que, nos últimos anos, só tem acumulado decepções: a heróica
classe média brasileira.
Preocupado com a indomável e cruel elevação_ do custo
de vida que, pelas próprias peculiaridades de BrasOia, vem
empurrando os aluguéis para patamares estratosféricos, o Governador Joaquim Rorlz lançou~ há poucos dias, a pedra fundamental de Ãguas Claras, um ousado projeto habitacional
cooperativista, destinado a atender essencialmente à classe
média do Distrito Federal.
Águas Claras, na verdade, constitui o que de mais mo:derno já foi projetado em termos de planejamento urbano.
Foi planejada para combinar o bem-estar do homem com
os necessários cuidadOS com a preservaç_ão am~iental. Ao
lado da própria Brasflia; será uma das ·pouc-as cidades do
mundo a contar com mais' da metade de sua área reservada
ao verde.
Além disso, integrando-se plen-ainEmte com o metrô de
superfície, outra grande obra em fase de andamento em Brasília, Águas Claras será uma cidade inteiramente articulada
com esse moderno sistema de transportes.
Cortando a cidade, o metró estará de tal forma integrado
ao plano urbanístico de Águas Claras, que nenhuma: edificação
ficará distante mais de SOO metros de uma estação.
Privilegiadamente situada entre as cidades Satélites de
Taguatinga e Guarâ, Águas Claras distará de Brasília apenas
15 minutos e será servida de todas as comodidades reservadas
às modernas cidades brasileiras, com amplas áreas para o
comércio, indústrias nãO poluentes e os indispensáveis ·componentes de cultura e lazer.
E o mais importante de tudo isto, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, é que a cidade destina-se a resolver o problema
. habitacional de um segmento até então não beneficiado no
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programa de assentamento. pois este visou inicialmente a
clientela formada pelas classes menos favorecidas da popu. .
-- lação.
O Goverilo Rori~, através-do Projeto Águas Çlaras, visa
construir uma cidade com capacidade para abrigar 160 mil
pessoas. Serão 38 -ri::ill habitações, distribuídas em 900 projeções, um número que o Governo considera capaz de suprir
a demanda da classe média de Brasíli~.
Desde o início do Governo, Roriz havia se comprometido
com a classe média. Agora, através de um pioneiro~ sisteina
cooperativista, coloca em execução um ousado projeto habita~
cional, onde o Governo associar-se-á a centenas de cooperativas, que adquirirão os lotes a preços reduzidos e construirão
a ~idade nos moldes exaustivamente planejados.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não posso deixar d~ registrar aqui mais esta grata iniCiativa do Governo do Distrito
Fed~~at
•
Considero o Projeto Agu~s Claras um grande passo do
G_overno local no sentido de solucionar condignamente o problema da falta de moradia enfrentado por milhares de cidadãos
pertencentes à classe média de Brasília.
Acredito no sucesso desse corajoso empreendimento.
Acredito na fibra e na capacidade de realização do seu idealizador, o Governador Joaquim Roriz, que se firma, cada vez
mais,_ ç-pmo autêntico bandeirante a enfrentar e vencer desa- .

fios.
Parabéns, pois, ao Governador Joaquim Roriz, que, com
criatividade e fé impressionante no futuro do Brasil, vem realizando um trabalho extraordinário em prol da população do
Distrito Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr P!esidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo
a palavra, como Líder, ao nobre Senador Odacir Soares.
. 0 SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Pronuncia o seguinte c?iscurso. Sem revisão- do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, considero importante, nesta oportunidade, a minha fala, por estar presidindo a nossa sessão o titular da Presidência do Senado Federal, Senador Mauro Benevides, meu
particular e dileto amigo.
Durante esta semana, Salvo engano na ~ltima terça-f~ira,
lamentei que nós aqui, nO Senado Federal, estivéssemos com
o nosso tempo transcorrendo sem que__ maté!ias_ import{lntes
fossem votadas na forma da própria convocação do Sr. Presidente da República e dos aditamentos que sábia e oportunamente foram feitos pela Mesa e particulannente pelo Presidente do Senado, Senador Mauro Benevides.
__
Referia-me, especificamente, naquéla ocaSião, sr: Piesidente, Srs. Senadores, a esse importante projeto que ·está
tramitando aqui, no Senado Federal, referente aos portos
do Brasil.
É lamentável que matéria tão importante não ·estivesse
recebendo das lideranças partidárias, particularmente daquelas chamadas de esquerda, um tratamento adequã-do, na medida em que fosse ampla e transparentemente debatida aqui
por todos nós e que pudesse ser, enfim. votada coni as emendas
que foram acrescentadas ao projeto que veio da Câmara dos
Deputados ou mesmo sem essas emendas, mas que a matéria
fOSse Votada a fim de se resolver uma questão importante
parã O desenvolvimento do País. Hoje se sabe, por exemplo,
que o Governo do Presidente Itamar Franco tem como meta
para o ano de 1993 exportar 50 bilhões de dólares. Segupdo
editorial publicado pela Folha de S.Paulo, edição de ontem,
salvo engano, a paralisação de alguns portos acarreta um pte- .
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juíZo diário para toda a estrutura produtiva do País de 1 milhão

de dólares.
Felizmente, na sessão de ontem, a matéria começoU a
ser relatada, com a apresentação do relatório do Senador
Nabor Júnior, pela Comissão d_e Constituição,. Justiça e Cidadania, e com a apresentação do Parecer do Senador Júlio
Ca:mpos, pela Comissão de Serviç_o~ de Infra-Estrutura. O
fato é que apesar de não termos votado, a niatétia já começou
a ser relatada na sessão de ontem e s.erá debatida e votada
na sessão-da próxirria terÇã~fdfa.
Naquele discurso_- e por isso me senti feliz ao constatar
que V. E~, Si'. Presidente, estava presidindo esta sessãoeu também reclamava da não inserção na Ordem do Dia do
Senado Federal do chamado PCC dos servidores da Casa.
Antes disso eu havia conversado com V. Ex~, talvez até desnecessariamente, porque sei que tem um apreço e carinho especial pelos servidores do Senado F_ederal e tem sido diligente
e atento na solução de seus problemas. Eu havia conversado
com V. Ex~ sobre esse assunto_,_ levando as preocupações da
categoria quanto a não inserção na: pa-uta da convocação extraordlnária: desse projeto impó!tinte-para-ã -nossa Casa, para
todos nós, Senadores, e para os servidores como um todo.
E V. Er me dizia que havia encontrado dificuldades de inserir
esta matéria, uma vez que a convocação não contemplava
essa e outras matérias, mas que já h:avia realizado démarches
junto ã Assessoria do próprio Governo e às lideranças partidárias e que a matéria entraria na Ordem do Dia da terça-feira
da semana seguinte - isso V. Ero me dizia na terça-feira
da semana passada.
E agora, antes de dar início a este discurso, conversei
com V. Ex_~ sobre esta e outras questões importantes para
o nosso País, para o Senado Federal e para o Poder Legislativo,
e V. E~ me assegurava --é importante que os setvidores
saibam disso -que continua profundamente atento, diligenciando no sentido de, na próxima terça-feira, na· I'euriião já
convocada por V. Ex• com os líderes partidário"s, transmiti{-·
a essas lideranças a sua preocupação, os anseios dos funcionários da Casa e, com a aquiescência dessas lideranças, fazer
incluir na Ordem do Dia, talvez na própria terça ou quartafeira- mas de qualquer forma, nas sesSões que se realizarão
na próxima semana -essa matéria que é de muita importância
para os servidores do Senado Federal.
ComentaVa há pouco com V. Ex• - e o Senado todo
sabe disso que há alguns Senadores que têm objeções
quanto a alguns artigos desse projeto, alguns textos que foram
inseridos ao projeto originai através de emendas oferecidas,
talvez, pelo próprio Sindicato, mas que foram· acOlhidas pelo
Relator, salvo engano, Senador Márcio Lacerda, Relator da
Mesa.
É bom que se saiba e se -lembi-e Qe que o projeto é
de iniciativa da Mesa, é matéria de sua exclusiva competência.
Isso, de certo modo, caracteriza o empenho da Mesa no sentido de ver tão importante matéria .aprovada.
Mas comentávamos que há Senadores que têm objeções
a alguns aspectos do projeto. O que eu dizia, na terça-feira
da semana passada, é que esses Senadoi"es, ao contrário de
tentar obstruir a votação do projeto, devem permitir que essas
objeções sejam plena e amplamente debatidas aqui, neste
plenário, para que ã elas·possam ser apresentadas razões contradit6rias que possam, quem sabe, iludi-las, permitindo que
a matéria seja aprovada, atendendo aos justos reclamos e
anseios da categoria, como já ocprreu na Câmara dos Deputactos.
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Na realidade, um dos aspe,ctos que preocupa os servidores
é que a Câmara já aprovou o _seu PCC em dezembro e o
SeDado, 3inda, não aprovou o seu, e se não fora essa convocação extraordinária, só iríamos debater e discutir essa matéria
a partir de fevereiro, quando o Senado viesSe a se reunir
normalmente, na forma do que dispõe a Constituição Federal.
Sr. Presidente, quero apelar a esses senadores que tragam
ao plenário as suas objeções para que sejam debatidas.
_Tenho informações que contrariam algumas dessas objeçôes, porque, se a priricípio elas apresentam uma consistênciajurídica no sentido de que determinados aspectos do projeto
estariam eivados de ilegalidades ou de inconstitucionalidades,
a essas objeções podemos opor outras. Temos alguns fatos
que comprovam, que materializam, praticamente, um direito
consuetudinário, na medida em que os tribunais superiores
do País e o próprio Poder Executivo têm se utilizado de alguns
princípios_que esse projeto integra.
Para terminar, quero cumprimentar V. Ex\ Sr. Presidente, e a Casa, o Senado Federal particularmente, que foi
mais rápido do que a Câmara dos Deputados, por ter aprovãdo, ontem à noite, em sessão extraordinária, o aumento
dos servidores públicos federais. Ele está aquém das neCessidades dos servidores, o valor real dos salários está absolutamente defasado, mas temos que admitir que o aumento de
cem por cento com o abono já melhora a situação dos mais
de um milhão de servidores públicos federais, conforme V.
Ex~, ontem, frisou.
Sr. Presidente, sei que V: Ex~ está" empenhado em incluir
a matéria na Ordem do Dià, depois, naturalmente, de ouvir
aS- Lideranças partidárias. Posso assegurar que a Liderança
do meu Partido, o PFL, e falo por ela aqui, está perfeitamerite
de aco.rdo que a matéria seja incluída na Ordem do Dia para
ser arilpla e trasparentemente discutida. A palavra-chave disso
tudo é transparência.
··
Todos temos que esquecer esse hábito da obstrução infot- maL Temos que obstruir formalmente,traz_endo para o plenário do Senado Federal as_ nossas posições ideológicas, doutrinárias, programáticas, partidárias· e eleitoraiS, ein nível nadonal ou da nossa província, sem reCeio, poh:iti.e esse deve ser
o nosso comportamento nesta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
0 SR. EPITACIO CAFETEIRA_ Sr. Presidente, peço
a palavra para uma breve comunicação.
o

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, antes de conceder a_ palavra ao nobre Senador Epitacio
Cafeteira, sente-se no dever de fazer algumas considerações
em tomo da intervenção do nobre Líder Odacir Soar.es.
No que rliz respeito ao projeto de modernização dos pOr·
t6s, está virtualmente definido que na próxima terça-feira
esta Casa deliberará sobre a proposição, pondo um fim à
sua longa tramitação, que tem tido o objetivo, sobretudo,
de garantir a participação do Senado na elaboração dessa
importante matéria.
Entendo que- na ses~ãO da próxima serilana, portanto,
na terça-feira, haveremos de apreciar o projeto e as emendas
e, Conclusivamente, transmitir ao conhecimento da Nação a
nossa deliberação, sendo muito provável que a matéria retome
à Câmara dos Deputados, já que há, previsivelmente, a intenção de se admitir algumas emendas que objetivam aprimorá-la.
No que tange ao Plano de Cargos dos Servidores do SenadQ Federal, quero destacar que a Mesa tem se e_mpenhado .
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no sentido de garantir, até o término do seu mandato, ou
seja, 2 de fevereiro do corrente ano, quando se elegerá a

nova Mesa, uma deliberação final para que se promova a
implantação desse projeto e, conseqüentemente, se corrijam
distorções que vêm desfavorecendo algumas categorias de servidores.
Relembro que, ao se cogitar da convocaçâo extraordinária por parte do Senhor Presidente da República, cheguei
a _sugerir a Sua Excelência que fizesse incluir nas_ matérias .
listadas aquelas que fossem pertinentes à competência privativa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Com
isso, obviamente, nos dispensaríamos de disc~ínar essas matérias e garantiríamos, na amplitude do conceito de matérias
privativas do Senado Federal, a inclusão do Plano de Classifi':'
cação de Cargos_. Surpreendentemente, porém, o Presidente
da República convocou o Congresso Nacional, listou as matériãs, mas hão fez qualquer alusão àquela sugestão nossa, referente à competência privativa do Senado, que ensejaria a
inclusão na pauta extraordinária do Plano de Classificação
de Cargos. Naturalmente, a sua não inclusão por parte do
Poder Executivo não implica que ficãSsémos .à mafgeln da
apreciação dessa matéria·, já que tínhamos, também, a prerrogativa .:.__os Presidentes da Câmara e do Senado -.de, em
ação conjunta, promover uma autoconvocação, para incluir
outras proposições que simultaneamente seriam apreciadas
com as de interesse do Poder Executivo.
Ocorre que, numa reunião na Câmara com os Líderes
partidários, acertou-se que aquela Casa aditaria uma única
matéria e o Senado também o faria em· relação a uma outra,
a fim de que não houvesse uma sobrecarga de proposições,
criando-se uma dificuldade maior para a aprovação do ajuste
fiscal, que o Go_verno aponta como vital para a retomada
do desenvolvimento.
Enquanto a Câmara aditava a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, vimo-nos compelidos, por solicitação de praticamente todos os Senadores e legítima pressão da Câmara dos
Deputados, a apreciar a lei complementar que estabelecia·
novos critérios para a redistribuição·do Fundo de Participação
dos Municípios~ pois de todos_ os recantos do País nos chegavam reclamações, já que o Censo divulgado pelo IBGE iria
representar a preterição de direitos, sobretudo no que diz
respeito ao aquinhoamento das quotas do Fundo de Participação por numerosas comunas.
Em razão disso, transferimos para a próxíma terça-feira
o exame daquelas proposições de interesse exclush:o do Senado Federal. Numa ação coordenada com a Câmara dos Deputados, pensamos incluir outras matérias na pauta, ainda mais
qu~ ·iniciamos a tarefa de desafogá-la com a votação de algumas proposições, como flzemos ontem em relação ao aumento
dos servidores e à Lei Orgânica do Ministério Público Federal.
Portanto, na terça-feira estaremos discutindo um novo
acréscimo na pauta e, obviamente, levaremos a-os Líderes,
como prometemos, o exame do Plano de Classificação de
Cargosc
·
.
Vejo-me, entretanto, obrigado a destacar que presente
à reunião um prestigioso Líder da Casa, argü!US~ Ex• a inconstitucionalidade do projeto, propondo-se, _inclusive, a _expender, perante o Plenário, a sua argumentação· pai"ã cODhecimento de todos.
O Relator da proposição, Senador Márcio Lacerda, au~
sente naquela ocasião, dispôs-se a comparecer à reunião da
·próxima terça-feira para oferecer todos os esclarecimentos
necessários.
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Como é sabido, nunca um projeto foi discutido tão democraticamente como esse. Inicialmente, foi designada uma Comissão Especial, composta de sete servidores da Casa, para
se debruçar sobre o Plano de Classificação de Cargos. Depois
de preparada a primeira concepção do projeto, nós a submetemos ao exame do Sindilegis e de outros servidores, que
emendaram a proposição. Nov(.l Comissão se incumbiu de
examinar as emendas para ultimar a redação, que, submetida
â Mesa, recebeu novas sugestões apresentadas por .segmentos
de servidores desta Casa.
.
A matéria, que realmente é complexa, passou a ser polémica a partir do momento _em que um Líder sustentou a inconstitucionalidad.e do projeto.
_Esperamo_s, poré_m, na próxima terça-feira, dirimir todas
as dúvidas, fazendo-o com absoluta transparência, como.destaca o Uder Odacir Soares. Esperamos, depois de uma autoconvoCação que terá de ser assinada também pelo Presidente
da Câmara dos Deputados, ~ub~eter, até quinta':"feíra da próxima sem·ana,a matériã à deliberação conclusiva do Senado
Federal.
. Eram esseS os. esclarecimentos que· me sentia no d~ver
de transmitir ao Senador Odacir Soares, que falou como Líder
de sua B,ancada, ~ a própria massa de servidores do Senado
que aguarda com natural expectativa uma decisão do plenário
sobre esse Projeto de Classificação de Cargos.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala·
vra V. Ex•
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PDC- MA. Para uma
breve comunicação. Se,m revisão do orador.) -Sr. Presiâente, Srs. Senadores, nobre Senador Mauro Benevides, ontem quando levantei uma questão de ordem no que tange
ao Ato n"' 2, que não foi aprovado pela Mesa e era, simplesmente, um ato arbitrário· do Sr. 19 Secretário, V. Ex~ teve
a sensibilidade. ~ que aliás lhe é peculiar - de verifiCar o
tumulto que ~avia sido cpado na Ç'!-sa.
.
"Imagine, nobre Presidente, que temos funcionários que
passaram de celetista para estatutário e possuem um cartão
de identificação, que serve para ponto, com número diferente
do cartão atual de estatutário. Teinos funcionários, também,
que não têm cartão de identificação. Isso já provocaria o
·caos.
·
Desgraçadamente, o Sr. 1"' Secretário, que hoje não está,
c.omo de resto pouco está nesta Casa, passou 2 anos na secretaria· sempre se esquecendo dos cuidados que deveria ter na
. sua função. No momento de sair, S. Er quis deixar õ- seu
nome lembrado- mal lembrado- criando esse tumulto.
Ontem, Sr. Presidente, ao levantar uma questão de ord~m, senti que V. Ex~ estava preocupado, porque estávamos
aprovando o aumento do funcionalismo público. Agora, quando tudo está mais calmo, quero dizer a V. Ex~ muito obrigado.
Agradeço, mesmo sem ser funcionário e nem ter nenhum
parente funcionário, em nome dos funcionários.públÍcos, porque V. E~ avocou a si a solução desse problema e, com
toda a certe·za, deixou tranqüilo todo o funcionalismo da Casa,
porque V. Ex• reconheceu, ontem, que· eles não têm hora
para trabalhar.
..
,
_.
Esta é uma Casa política que funciona sem horário certo;
e funcionando sem horário certo, muitas vezes os nossos funcion·ários ficam aqui até o ainailhecer' como por ocásião da
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votação do impeackment do Presidente Fernando Collor de
Mello.
Reconhecemos que V. Ex• é um homem justo. Com tristeza vejo que não pode, na fonna da Constituição, ser reeleito.
Mas deixa a Presidência levando a nossa saudade, a saudade
de um homem justo e bom.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senador Epitacio Cilfeteira, agradeço a V. Ex~ essas referências
extremamente generosas à nossa modesta atuação perante
o Senado Federal e o Congresso Nacional.
Realmente é uma tarefa delicada.· E se foi levada a cabo
com êxito até esse momento, é porqUe tive para·es·timulaf-me
o apoio de todos os Senadores e a colaboração leal e vontadosa
de todos os_ servidores do Senado Federal da maior e menor
hierarquias._
.
No que tange a esse problema do ponto, que foi urria
decisão do Sr. 1"' Secretário, disse a V. Ex•, ontem, e reitero
hoje, que estou estabelecendo contatos com o Sr. DírceuCarneiro, que ontem à noite_ estava em trânsito de _Brasília pa-rã
o seu Estado, Santa Cã.tirinà-;--e acredito que ele próprio,
diante do clamor suscitado em relação a esta matéria, retornando segunda-feira a Brasília, se disporá a reVer -Seu próprio
ato, independentemente da nossa intervenção, e buscará outras soluções que compatibilizem as suas diretrizeS "administrativas com a inteireza de atuaçãu-e cl:nnp-oTtamento dos servidores, estes sempre dedicados aos seus-misteres funcionais.
Como V. E~ bem destacoU, a esses servidores não há
a preocupação da jornada ser de três horas, de seis horas
ou de oito horas, porque muitos deles, ou quase todos, perma-.
necem, seguidas vezes, nesta Casa em horários que, às vezes,
adentram a madrugada; todos com a melhor boa vontade!
com sentimento de lealdade, enfim, oferecendo aos demais
servidores brasileiros uma demonstração inequívoca de espírito -público.
Portanto, entendo que nesta segunda-feira, ao retornar
a Brasília, o próprio 1"' Secretário irá réver o seu ato e buscar
outras alternativas que garantam a implantação de dir~trizes
que prestigiem o -desempenho funcional dos integrantes do
Quadro do Senado Federal.
Conc.edo a palavra ao nobre Senador NaborJúnioi:'.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, uma das preocupações que mais tem assoberbado o Presidente Itamar Franco tem sido a alta do custo
de vida, registrada no País, nestes últimos meses._
S. Ex~, preocupado com esse problema, teve oportunidade de determinar a sua equipe ministerial que convocasse
a Brasília, para prestar escla'recimentos ao Governo, os representantes dos laboratórios que fabricam medicamentos no
Brasil, os responsáveis pelas redes de supermercados, que
são responsáveis, também, em grande parte, pelo aumento
do custo das utilidades colocadas à disposição do público,
enfim, representantes de várias categorias que poderão contribu-ir de maneira decisiva para conter essa alta desenfreada
do custo de vida em nosso País.
Há pouco mais de uma semana estiveram em Brasília,
a convite do Governo, os representantes dos hipermercados,
sobretudo daqueles localizados no Rio de Janeiro ·e -em São
Paulo.
Naquela ocasião, o Governo, através do Ministro da Fazenda, Economia e Planejamento, Paulo Haddad, solicitou

esclarecimentos quanto -a essa alta ocorrida nos últimos dias,
notadamente em relação aos -produtos alimentícios.
A informação que aqueles representantes dos hipermercados prestaram ao -oo-verrto foi de que não estava havendo
alta nenhuma, que os supermercados estavam apena:s refazendo os preços dos produtos que, no fim do ano passado,
estavam colocados como promoção e que isso ocorria canual~
mente, nesta época do ano, quando os estabelecimentos comerciais procuraváin se desfazer de seus estoques de fim de
ano e adquirir _nóvos estoques para o ano que se inicia.
Mas a realidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é bem
outra.
O Jornal do Brasil, edição de ontem, publica uma matéria
na coluna Negócios e Finanças com o seguinte título:
"SUPERMERCADOS AUMENTAM 16,8%
Reajuste médio no Rio de Janeiro é de 24,6% em uma
semana contra a TR de 8,5%."
Logo -abaíxo publíca uma tabela de variação dos preços
de alguns produtos colocados à venda ao público pelos supermercados do Rio de Janeiro, que pas_so a ler:
''No dia 5 de janeiro o arroz tipo Bruno, 5 Kg,
estava sendo vendido por Cr$29.800,0(}; nO dia 13 de
janeiro - uma semana depois- já estaVa sendo vendido por Cr$32.500,00, -- uma variaçãO para m;1ior
de 9%. O óleo de soja Liza de 900 mi, que no dia
5 de janeiro estava sendo vendido por Çr$7.950,00,
rio dia 13 passou a ser vendido por Cr$9.290,00, com
um acréscimo de 16,8%
O açúcar União de 1Kg estava sendo vendido a
Cr$5 .900,00 e passou para Cr$6.900,00, com a variação
de 16,9%. O azeite AndOririha de 500mg estava sendo
vendido, no dia 5 de janeiro, por. Cr$27.000,00; no
dia 13 já estava a Cr$47.750,00, com acréscimo para
maior de 76~8%._0 biscoito creám cracker Piraquê,
de 200g, estava sendo vendido, no dia 5 de janeiro,
a Cr$5.650.00; passou para Cr$7.300,00 na semana seguinte, com acréscimo de 29%. A maionese Hellmans,
de 500mg, também~ que estava sendo vendida a 5 de
janeiro por Cr$17.900,00, foi aumentada para.
Cr$19.900,00 na semana seguinte, com acréscimo de
11%. A Coca-Cola de 2 litros estava sendo vendida
a Cr$14.950,00; no dia 5 de janeiro passou para
Cr$16.680,00 com acréscimo de 11.6% A cerveja Antártica, 600ml, que no dia 5 de janeiro cu-stava
Cr$10.950,00, passou pata Cr$11.780,00, uma alteração de preço de 7,6%. O filé mignon, quilo, subindo
de Cr$71.990,00, para Cr$81.350,00, com acrésçimo
de 13%. A alcatra estava a Cr$49.000,00 no dia 5 e
foi p"ara Ci$58.000~oo-; com um aCréscimo de 18% em
apenas uma semana. ·o-múscUlo, que é uma carne de
segunda, valiaa Cr$25.800,00, no dia 5, mas já no dia
13 estava por Cr$29.150,00, com um acréscimo de
12,9%. A goiabada Cica. lata de 700gr, Cr$16.800,00,
no dia 5 e Cr$18.900,00, no dia 13, com um acréscimo
ixa de 85gr. Cr$3.200,00 no dia 5 e Cr$4.900,00 no
dia 13, com um acréscimo de 56% em apenas 1 semana.
A farinha lacta Nestlé, 500gr, estava _Cr$19.500~00, no
dia 5, inexplicavelmente, Sr. Presidente e Srs. Sefladores, uma semana ·depois estava por Cr$27 .900,00~ com
acréscimo de 43%; o··sabão Farol Azul, barra de quilo,
estava Cr$12.800,00 e passou para Cr$17.980,00. com
acréscimo, em uma semana apenas, de 40%; o papel
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higiênico Neve, com quatro rolos, estava sendo vendido
por Cr$17.380,00 e passou para Cr$21.380,00, com
acréscimo de 23%."
Ora, Sr. Presidente, a- informação que foi pi:-es'tada pelOs
representantes da Rede de Supermercados ao Governo não
condiz com a realidade que estamos constatando no dia a
dia. Parece que os nossos empresários ainda não se capacitaram da responsabilidade que têm de contribuir com a sua
parcela para evitar que o custo de vida ultrapasse a expectativa
das autoridades económicas do governo e da população de
um modo geral. No início deste ano, os economistas estavam
prevendo que a inflação deveria situar-se eiri tóniO-Oe -25o/o
a 26% no mês de janeiro. No entantO,- com esses aumentos
exagerados praticados pela indústria, sobretudo de alimentos,
pelos supermercados, pelos pecuatistas, principahnente, que,
no virar do ano de 1992 para 1993, aumentaram em 90%
o preço da arroba do boi, situando-a em US$3 acima do preço
da arroba do boi no mercado internacional. Se essa Situação
continuar, vamos ter uma inflação superior_ a 30% nó rilês
de janeiro, e isso Vai servir de pretexto para s-e responsabilizar
o Governo ·pelo alto custo de vida do País, pela inflação galopante que está corroendo a economia da população, enfim,
por essa situação insUStentável; que faz com que o Governo
conceda 100% de aumento para o funcionalismo público agora
em janeiro, para daqui a dois meses esse aumento estar totalmente defasado.
Sr. Presidentey Srs. Senadores, essa situação não pode
continuar. É preciso que os nossos empresários tenham mais
sensibilidade para com o momento difícil que o País atravessa. _
Todos precisam colaborar não com o _Governo, porque este
é transífório, mas com a sociedade brasileira e com o País
que teve a terceira maior inflação dentre todos os países do
'mundo no ano de 1992, só superada pela Rússia e por outro
país do antigo bloco soviético.

O Brasil teve uma inflação de 1.140% ,enquanto países
vizinhos nossos, como o Chile, a Argentina, o Paraguai e
o Uruguai tiveram inflação inferior a 50% durante o ano
de 1992.
Somos campeões em inflação na América Latina e, até
mesmo, em todo o continente americano. Ninguém supera
o Brasil nessa corrida inflacionária, por causa da ganâriciã.,
por causa da incompreensão dos agentes económicos, que
forçam a alta de todos os produtos consumidos pela população.
O Presidente Itamar Franco, demonstrando a sua preocupação~ a sua sensibilidade com esse problema, tem desenvolvido ·gestões junto aos empresários, sobretudo junto à indústria farmacêutica, e â indústria de produtos alimentícios,
aos supermercados, aos bancos, visando reduzir a taxa de
juros, porque se alega muito que a inflação é alta porque
os juros também são altos. O Presidente Itamar Frariéo, de
origem· humilde, é um homem que conhece, realmente, o
'sofrimento, as ang11stias, as agruras por que passa O povo,
está envidando todos os esforços, objetivando evitar que a
inflação no Brasil atinja patamares insuportáveis para a sociedade bi:asileira. E tem feito apelos dramáticos à classe política,
ao empresariado nacional, aos seus próprios ministros responsáveis- pela área económica, visari.do superar esta crise que
se abate sobre o País há mais de cinco anos, mas, infelizmente,
não está tendo a necessária receptividade para o seu gesto
que visa, sobretudo, defender as camadas mais sOfridas de
nossa população, que hoje estão passando fome, enfrentando
um quadro de miséria inédito na História do Brasil.
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Eu creio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que chegou o
momento de todos nós, homens públicos, empresários, trabalhadores, a classe política, de modo geral, fazer uma análise
profunda desse momento dramático por que estamos passando. Não podemos mais condescender com essa fúria gananciosa de meia dúzia de empresários que querem -obter lucro
a qualquer custo, em detrimento da grande parcela da população brasileira.
Vou ler. para conhecimento da Casa, o que ·está acontecendo, aqui, na visão do Jornal do Brasil, a respeito do
preço da carne:
"Arroba de boi custa atéus$ 25.
o preço da arroba do~ boi, no final do ano passado,
ficou pelo menos US$ 3 dólares mais caro no Brasil
do que no mercado internacional, US$ 25 contra US$
23 dólares a arroba. A iãzão, entretaflto, não foi a
entressafra, ou quãlquer problema no pasto, mas a
crise política qüe deixou os pecUaristas em estado de
-alerta, preferindo não abater o ga._do, conforme explicou o Presidente da Associação dos Frigoríficos e da
Indústria de CarneS e Derivados. Antônio Duarte, que
também é Diretor do Conselho Nacional de Pecuaristas. Ele deu sua versão para justificar a subida nos
valores das carnes, que chegou a atingir até 90% em
alguns supermercados na virada do ano.
Antônio Duarte não mede palavras e conclui: "Vivemos num mercado permanentemente especulativo;
quem dita o preço é o pecuarista e hoje o lucro especulativo é -mais atraente do que o produtivo."
Palavras do Sr. Antônio Duarte, Presidente da Associação dos Frigoríficos da Indústria~de Derivados de
Carnes.
"Antônio Duarte não- ·mede palavras e conclui:
Vivemos num mercado permanentemente especulativO, quem dita o preço é o pecuarista e, hoje, o lucro
especulativo é mais atraente do que o produtivo".
Fiz questão de repetir, Sr. Presidente, para enfatizar,
exatamente, o que está acontecendo no merc-ado da carne,
em nosso país, na visão de um homem que. há muito tempo,
lida com esse problema.
"Os pecuaristas não venderam o boi no mês passado
por causa da instabilidade política, completa ele, afirmand<;)que quem abate boi atualmente tem de estar altamente capitalizado, pois os juros estão altos, inviabilizando a tomada de
recursos na rede bancária.
Estoque de boi- Para Antônio Duarte, o leilão de carne
promovido ontem pelo governo não chega a interferir no preço
praticado pelo mercado porque a carne teria de ser oferecida
num preço 20% mais baixo para-se tomar atraente, já que
o produto congelado tem aproveitamento melhor quando é
desossado. O industrial e pecuarista chegou a sugerir aos técnicos do Ministério da Agricultura, no ano passado, que estocassem boi no pasto ao invés de carne congelada, que tem custos
de armazenagem e de serviços que a tomam mais cara do
que a carne fresca.
-- - - O avanço tecnológico permite a engorda do boi em confinamento e a criação em pastos artificiais; o que praticamente
acabou com as entressafras do produto. quando a oferta era
menor, elevando os valores da carne.
Mesmo assim, em dezembro passado, (período de entressafra), houve menos abates e os preços inviabiliZaram a carne
·no cardápio de muitas famílias."
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Informações do IBGE revelam que o 'consumo de Carne
do Brasil, nos últimos tempos, teve uma redução-de 40%.
A população não tem poder aquisitivo para comprar 1 quilo
de carne, que está na faixa de quase CR$ 50.000,00. Quem
ganha salário mínimo, mesmo sendo aumentado agora para
CR$ 1.25Q.OOO,OO, pode comer carne no máximo uma vez
por mês ..

A mesma coisa, Sr. Presidente', Srs. Senadores, acontece
com o leite, o pão, as massas, e com os itens de_higiene
e limpeza, que são -controlados pelas multinacionais que os
fabricam no Brasil, assim como os preços do cimento, do
material de construção, do vestuário e outros produtos de
consumo diário e obrigatório.
·
Ninguém quer colaborar com a Nação. Todos estão a
exigir que o Governo debele essa criSe económica que se
abate sobre o País há vários ãnos, mas esquecem que a atual
administração s6 se consolidou há poucos dias.
Ninguém quer dar sua parcela de contribuição, visando
à superação da atual crise ecOnómico-financeira. S6 se pensa
em especulação, como diz aqui o Presidente da Associação
dos Derivados de Carne. S6 se pensa em especulaçãolEssa
gente só quer é aplicar o seu dinheiro em CDB, comprar
dólar, .colocar na poupança, em atividades não produtivas,
garantir seus refúgios no exterior qfia.ndo explodir a grande
crise social que eles mesmos estão constuindo. Enquanto isso,
os empresários, aqueles que lutam com dificuldade, vêem-se
impedidos de obter financiamentos nos estabelecimentos de
crédito, oficiais ou não, em Virtude das altas taxas de juros,
de certo moda defendidas até pelos economistas do Governo
sob a alegação de que é- urna forma de conter o consumo.
Não_acredito nisso, Sr. Presidente, porque estamos com a
nossa indústria com 25% de capãcidade ociosa.
Durante o Governo Collor, dois milhões de trabalhadores
foram demitidos. Nunca a taxa de desemprego no Brasil esteve
tão alta como nos últimos meses. No entanto, o Presidente
ainda não encontrou eco para·suã preocupm;ão de 'reduzir
os juros, de modo a que os empresárioç~Kfs53m ainpliar e
modernizar as indústrias, baratear o custo dos produtos, aumentar a produção e a capacidade de absorção da mão-de-obra
hoje desempregada.
Quero, neste momento, enfatizar a neceSsidade- de uma
compreensão maior da crise econômiCa."Qiie O País atravessa.
Temos quase obrigação de dar um crédito de confiançã. ao
Presidente Itamar Franco, que está iriiCi3iido o seu governo
na crista dessa crise sem precedentes em toda a Híst6ria do
Brasil. O Governo Collor acabou com a eConomia do Brasil,
Sr. Presidente, privilegiou os ·grandes grupos económicos, privilegiou os bancos, que nunca tiveram mais lucros do que
no ano passado, a exemplo dos balanços de 1990 e 1991;
privilegiou os grandes cartéis 1 levou as empresas nacionais
quase à falência e desempregou dois milhões de brasileiros
durante o seu curto governo de pouco mais de dois anos.
O Sr. WIISoriMBrl.Ins - Permite V. -Ex\> um aparte-?
O SR. NABOR JÚNIOR - Concedo o aparte a V. EX"
com muito prazer.
O Sr. Wilson Martins- Nobre Senador Nabor Júnior,
ouço com natural atenção o importante discurso que está pronunciando neste instante. V. Ex9 pede a vários setores da
economia nacional que colaborem com o Presidente da Repúblicae diz, também, que diversas categorias sociais não· estão
apoiando Sua Excelência. Aborda ainda o problema da carne,
refere-se ao espírito de lucro que move os empresârios e recla-
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ma mais compreensão- de todos os setores do País com a
política económica proposta pelo Presidente da República.
Realmente V. E:x9 põe o dedo na ferida. Todos nós, integrantes
do Congresso Nacional, a class_e polítíca_. Senadores e Deputados, estamos com a atenção voltada para os graves_ problemas da economia brasileira. Vimos de alijar do poder um Presidente que se tornou não confiável ao País. Chegamos, indusive, ao ponto de não apenas recebermos aqui a sua renúncia,
mas_ de suspendermos os seus dirdtõs pol'(ticos nos termos
da Constituição Federal. Isso me custou muito porque eu
próprio já tive meus direitos políticos__suspensos. Refleti muito
sobre _essa questão, mas a conclusão__ e_ra de que éramos um
tribunal especial e não um tribunal de exceção e estávamos
-diante de provas irretorquíveis; tínhamos aberto várias vezes
oportunidade para que Sua Exc_etência apresentasse provas
e ete·não as apresentou. Por outro lado, tínhamos sido injusti-çados no passado. Nós, sim, julgados não por tribunais, mas
julgados sumariamente nos gabjnetes adm.il)j!)trativ_os da dit~
dura e expulsos da vida política nacionaL Muitos de nós,
inclusive, tivemos que deixar o País. Mas no quadro atual,
meu nobre Colega, temos responsabilidade de dar todo_apoiamento ao Presidenfe da República. Sou um dos que aqui
me encontro com esse pensamento, com e_ssa decis_ão de apoiar
o Presidente porque, apoiando-o, estamos apoiando o País.
Mas, refletindo sobre o quadro nacional, _chegamos à conclusão de que está faltando alguma coisa, nobre CoJega. O Executivo não tem um plano bem centra<:fo, bem organizado, exposto ao Parlamento, à classe política, pelo qual se possa batalhar
aquí neste Senado e na Câmara dos Deputados. O Presidente
da República está enviando ao nosso conhecimento e à nossa
decisão projeto de naturez~ fiscal e quer que o aprovemos
p-ãra que, neste exercício de 1993, possa o Tesouro Nacional
ai, de tal modo que possa atender os reclamos da Administração Pública. Tenho procurado examinar a matéria e tenho
estado atento aos debates a respeito do assunto. Inclusive
estive, como V. Ex0 • 1 na reunião da n_o~sa B<mcad~ no SenadQ
Federal, onde" se debateu o assunto. V. Ex9 foi um dos que
discutiram a matéria e se declarou ao lado da aprovação do
ajuste fiscal. Mas é inegável que aqueles que não aderiram
ao projeto estão carregados de razão. A matéria está sendo,
pelo meQ.o~. mal conduzida. É preciso que venha ao Senado,
à Bancada não apenas do nosso Partido, mas dos _demais,
o Ministro do Planejamento e dê, realmente, as razões maiores
pelas quais o Governo pede a aprovação desse ajuste fiscal.
Como fará_ essa arrecadação, para que e de quem vai tirar
esses reGUrsos? SabeJ!lO~ que _o Pé!ÍS paga impostos em demasia. Uns pagam demais, outros sonegam demais.
Não sou contrário a que aqueles que devem pagar impostos, porque têm realmente um movimento económico de grande monta-e uma lucratividade maior, devem fazê-lo. Todavia,
é inadmissível contirÍuar a retftar impostos de uma maneira
indiscriminada, inclusive daqueles que já arcam com grandes
quantias para o Tesouro Nacional, e os sonegadores sem nenhuma providência tomada. Eis o que realmente constitui
uma situação de irrisão e preocupa o- legislador na hora de
aprovar uma medida corno essa. Estamos num instante em
que a economia se acha em recessijo; os próprios ·empresários
têm dificuldades em manter a suã conta de deve e haver e
a sua situação de equilíbrio. Por outro lado, estamos retirando
impostos de assalariados, impostos que dessangram os poucos
recursos que eles recebem para a própria subsistência. Não
vejo que o projetO do Governo se preocupe ·com essa série
de problemas. Temos qUe ciiriSiderar, também, que o Governo
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quer ferir neste projeto o princípio" consagradO pelas consti~
tuições dos povos, inclusi've pelo nosso sistema constitucional
da anualidade do imposto. Ele deve ser votado num exercício
e cobrado no outro. Não se aprovam leis tributárias e fiscais
para serem cumpridas no mesmo exercício em que são aprovadas. Repugna ao nosso espírito democrático sancionar medidas como essas. De minha parte, nobre SenadorNabor Júnior,
há o desejo- bem como o de todos os nossos_ Pares presentes
- de subsidiar recursos para que o Governo bem governe.
Há, porém, o senso de responsabilidade de não fazermos
tábula rasa de princípios que acalentamos ao longo de nossa
vida pública. Não podemos permitir que princípios já consa~
grados em nossa vida política sejam destruídos sob a alegação
de que o Governo precisa de mais recursos para conduzir
a Administração Pública no exercício de 1993. Creio e procla~
mo, neste Plenário, embora pretenda apoiar este Governo
que aqui se encontra~ ele tem a nossa responsabilidade, porque o instituíritos ao alijarmos do poder o Presidente Fernando Collor de Mello - digo que a matéria está mal conduzida
pelo Poder Executivo.
É preciso que o Ministro da Fazenda e da Secretaria
de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência
da República e as Lideranças do Governo trabalhem nesse
setor, de tal sorte que, o que aqui venhamos a aprovar não
seja uma medida que nos coloque numa posição difícil - já
não digo perante à opinião pública brasileira~ perante à nossa
própriã consciência.
Não gostaria, também, de deixar de abordar um assunto
que V.Exa. trouxe à baila no seu importante discurso: a questão do abate de gado e a opinião resultante do abastecimento
de carne bovina aos frigOríficos. Parece-me que quem aborda
o assunto é um representante dos frigoríficos, cujo artigo V.
Ex~' leu no Jornal do Brasil, sem mencionar a data.
O SR. NABOR .)ÚNlOR - A data é a de ontem,~ dia
14.
O Sr. Wilson Martins - Os frigoríficos São os verdugos
dos pecuaristas. Fazem o abate, e os pecuaristas entregam-lhes
o seu produto. A espera é de nada mais, nada menos de vinte
a trinta dias para receber o pagamento. Pelo menos, de vinte
a trinta dias - repito -, ficam oS pecuaristas aguardando o
pagamento dessas promissórias destituídas de garantia e sujeitas aos azares da inflação. Quando recebem, o preço do seu
produto já está aviltado. O preço de seus pi'õdutos; ·como
o da arroba de carne, já subiu pelo menos 25%. Era esse
o aparte que queria dar a V~ Ex9 , testemunhando - lhe,
mais uma vez, a importância do tema e a competência com
que V. Ex<:> o trata. Pelo que aditou dessa tribuna, os meus
ctimprimentos. Gostaria de salientar que o meu apoiamento
aos projetas do Governo é uma decisão de Parlamentar que
quer servir ao nosso País, maS, com certeza, quer ãlgo além
do que nos tem sido propiciado para apoiar projeto de_ssa
natureza que V. Ex<:>, com tanto brilho, discute neste instante._
Muito obrigado.
O SR. NABOR JÚNIOR- Senador Wilson Martins, fico
muito honrado com o oportuno e judicioSO ·aparte -que V.
Er trai: ã.o meu modesto discurso. Tenho uma estima especial
por V. E~. Considero-o um dos Senadores mais sérios, mais
preparados, um dos homens públicos com mais acervo ·de
serviços prestados ao nosso País, reconhecido por todos.
V. EX' já exerceu mandatos de Deputado Federal e de
Governador do Mato Grosso.do Sul, este na mesma época
em que exerci com rrruito orgulho o mandato de Governador
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do Acre. Nesse honroso convívio, muitas vezes viajamos juntos, para tratarmos de interesses comuns de ambos os Estados.
V. EXI', agora, honra a Câmara Alta do Congresso Nacional
com atuação séria e alto espírito público.
O aparte qU:e V. Ex~ me concedeu merece algumas considerações que irei procurar dispehder, começando evidentemente pelo problema da carne.
Tenho conhecimento de que os frigoríficos brasileiros_
submetem os pecuaristas a uma situação deveras vexatória.
Isso ocorre, porque, muitas vezes, impõem o preço para a
compra do produto e só o pagam no prazo de trinta dias,
com a perda de 25%, que tem sido a média da inflação nesses
últimos tempos.
Para "isSo temos que reclamar das nossas autoridades,
como por exemplo do Minístério da Agricultura - Pasta atualmente ocupada, çom muita honra, pelo nosso colega, o nqbre
Deputado Uzaro Barbosa - para procurar junto aos frigorf~
ficas e aos pecuaristas uma fórmula que venha atenuar essa
situação difícil para os pecuaristas.
Devemos reconhecer que, na verdade, o preço da carne
apresentou um pico de 90% nesses últimos dois meses, principalmente em dezembro e janeiro. Há pouco tempo comprava-se carne a 20 e poucos mil cruzeiros; hoje, por 53, 54
mil cruzeiros. Logo, o consumidor brasileiro está, cada vez
mais, se privando do consumo desse importante alimento,
que contém muitas proteínas. Até pessoas da classe média,
-com ·quem tenho conversado, têm dito que podem consuinir
carne, no máximo, um vez por semana dado o preço alto
que atingiu.
Pecuaristas com os quais convivo, do Acre, de São Paulo,
do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do MatO Grosso
do Sul e do Mato Grosso, sempre·citavam_como exemplo
que no Brasil o preço da carne estava muito defasado: não
chegava a alcançar 50% do preço no mercado internacional.
Diz1am eles, às vezes, que carne é uma mercadoria de luxo
e que, nos Estados Unidos, na França, na Europa de modo
geral e no Japão, quem come carne é rico. O preço é tão
alto que uma camada muito pequena da população tem um
poder aquisitivo que lhe permita consumir carne freqüentemente. Aqui, no Brasil, a carne, hoje- diziam naquela época
- ainda está ao alcance de uma grande parcela da população
brasile~ra.

Agora estamos vendo que o preço da carne, no Brasil,
já superou o preço no mercado internacional. A arroba do

boi no Brasil já está três dólares a mais do que no mercado
internacional.
Não chego ao ponto de deixar de reconhecer a necessidade de se compensar bem o pecuarista. Principalrriente o
pequeno e o· m"éUio produtor deve ter uma boa remuneração
para seu produto.
Através de vários pronunciamentos nesta Casa,- temos
defendido aqui um preço melhor e mais condizente da borracha vegetal no Brasil para os produtores da Amazónia. Reconheço que os pecuaristas também devem vender a sua mercadoria por um preço compensatório, porque os irisum-os- por
eles utilizados também estão em patamares astronómicos: sobem sempre acima da média inflacionária. Temós esses dados,
sabemos disso.
Mas o que defendo, aqui, é a necessidade de a população
brasileira poder adquirir esse produto pelo menos uma vez
por semana. O preço do peixe também subiu de maneira
quase que proibitiva-, até mesmo para a classe média. l!m
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quilo de peixe hoje não está por menos de 60 mil cruzeiros;
o quilo do frango já está na faixa de 20 mil cruzeiros.
As pessoas que ganham salário de 2, 3 milhões de cruzeiros, têm prestações de casa ou aluguel para pagar, colégio
dos filhos, medicamentos- que, em alguns casos, no ano passado, subiram até 10.000% (dez mil porcento). Ainda há pouco,
fui a uma drogaria e comprei Jontex- medicamento que mando
para meu pai, que é paraplégico e mora em Belém.- por
17 mil e SOO cruzeiros, quando pagava pelo mesmo remédio,
um ano atrás, 300 crUzeiros.
São esses os assuntos que defendo porque são do interesse
da grande maioria da população brasileira. Nós que somos
Senadores, que ganhamos_ um salário razoável, já estamos
nos privando de algumas coisas. Os furicioriárlOs públicos mais
categorizados, aqueles que ganham melhor, também já estão
se privando de determinadas coisas. Imaginem· ãs camadas
mais pobres da população! É com essa gente que o Presidente
Itamar Franco está preocupado.
No seu pronunciamento feito à Nação, logo após ser efetivado no cargo;r o Presidente demonstrou uma grande preocupação com -os problemas sociais tlo Brasil: com a fome, a
miséria que lastram em todos os recantOs do País, principalmente no Nordeste, nas favelas do Rio de Janeiro, São Paulo,
Belo Horizonte, entre as populações marginalizadas do Norte
do País. É o caso do meu Estado, onde os seringueiros foram
totalmente abandonados e hoje estão vegetando nas periferiaS
das cidades amazónicas. Sua Excelência tem um programa
que: visa a minorar essa situação aflitiva por que pa-ssa a população brasileira, pois está direcionando seu governo para o
social.
Determinou ao Ministro da Ação Social, Jutahy Júnior,
que apresentasse um programa para minimizar o problema
da habitação popular. Há poucos dias, ouvi através do noticiário da imprensa que o Ministro jã submeteu ao Presidente
da República o seu programa que visa, principalmente, à urbanização das favelas do Rio, São Paulo e Belo Horizonte, que
é um grande problema social deste País, pois as pessoas vivem
em situações subumanas. O Governo ·atUàl pretende aplicar
mais de 300 milhões de dólares na construção de habitações
nessas favelas e nas de outros Estados da Federação.
Q __ Presidente também está interessado em reduzir, de
maneira substancial, a dívida interna, que, juntamente com
a dívida externa, constitui o gran~ problema económico deste
País.
Na reunião da Bancada do PMDB da última quarta-feira,
da qual ambos particip3.mós, fOIdito pelo Relator-Geral da
proposta orçamentária para 1993 que 65% da_receita tributária
da União seriam destinados ã amortização da dívida interna
e que apenas 35% seriam destinados ao pagamento de pessoal,
ao custeio da máquina admiriíSti'ativa, aos repasses para os
Estados e municípíõs e ta-mbém aos projetas de investimentoS
de interesse da Pafs.
Esse ajuste fiscal, Senador Wilson Martins, que tramita
no Congresso desde outubro do ano passado, está ten~o uma
discussão a mais transparente possível.
·- _
O Presidente Itamar Franco tem corividado Líderes doe
Congresso, Líderes partidários, Presidentes de Partidos, Governadores de Estado, Deputados que já exerceram funções
ministeriaiS, como é o caso do e>;.-Ministro Delfini Netto, atual
Deputado Federal por São Paulo, do ex-presidente do Banco
Central, Celso Pastore.
_ _
Ontem mesmo, esteve em audiência com o Presidente
da República o Deputado José Serra, discutindo todos os
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aspectos desse projeto que, no momento, está trarititando
na Câmara dos Deputados.
Creio que a condução dêsse projeto está sendo a mais
democrática e transparente possível, e o Presidente Itamar
Franco só decidiu encaminhá-lo à consideração do CongresSo
Nacional após consultas a todas as lideranças partidárias do
Congresso Nacional. Nós mesmos estivemos integrando uma
comissão que partícipou de um almoço com o MinistrO da
Fazenda na época, o Deputado Gustavo Krause, como representante da Comissão de Assuntos EconómícõS do Senado
Federal, e lá esse. assunto foi discutido. Quase a unanimidade
dos Senadores que compareceram àquele almoço - o Senador
Affonso Camargo, aqui presente, também dele participou sugeriram que o Governo encaminhasSe ao COngresso, até
aproveitando a tramitação de algumas emendas constitucionais no Congresso Nacional, uma proposta de ajuste fiscal
mais abrangente, mais completa e não apenas; como se chamou na ocasião, urna meia-sola. Baseado _nessa orientação
dos Congressistas, o Presidente Itamar Franco submeteu esse
projeto de ajuste fiscal à deliberação do Congresso NaciOnal.
É um projeto polêmico, não tenha dúvida. A imprensa
tem publicado entrevistas de técniCos da mais alta conceituação do País, favoráveis e contra a -introdução de algulls
impostos e a exclusão de outros. Contudo, um ponto ning-uém
pode obscurecer: o Governo tem necessidade de aumentar
a sua -arrecadação para fazer face aoS grandes compromissos
assumidos quando foi efetivado na Presidência da República.
Como disse há- pOuco, só para amortização da dívida
interna, há necessidade de aplicação de recursos da ordem
de 65% do Orçamento dG Brasil neste exercício. Na medida
em que o Governo aumentar a sua arrecadação, puder diminuir o estoque da dívida interna e amortizar seus compro~
missas -com a dívida externa. oriundos de vários a-cordos que
foram assinados e homologados pelo Senado, teremos condições, inclusive, de reduzir a taxa de juros.
Os economistas têm dito, de maneira enfática e peremptória, que não é p-osSível reduzir, no momento, a taxa de
juros, porque issõ vai estimular o consumo e aumentar a inflação.
.
..
Sabemos que a taxa de juros é alta, porque o Governo,
para fazer caixa, tem coloCado seus títulos nO -mercado- tOdOs
os dias, através do Banco Central, para que tenham uma
boa remuneração; caso contrário, ·os inVestidores se concentrarão em outros ati vos financeiros, como dólar, ourO~ iffióVel,
gado, inclusive no exterior.
No momento em que se aprovar essa reforma fiscal, permitindo que o Governo aumente a sua arrecadação e reSgate
grande parte da dívida interna, não há mais necessidade da
emissão de títulos do Tesouro Nacional, não há mais necessidade de Se manter os juros num patamar tão ele,vado para
podei- remunerar bem esses títulos do Governo. Conseqüentemente, os juros vão cair, assim como os preços. Essa -é
a nossa expectativa.
O Sr. Affonso Camargo- Permite-me V.-Ex9 um ãparte?
O SR. NABOR JÚNIOR.- Ouço V. Ex' com prazer.
O Sr. Affonso C amargo- Não é surpresa V. Ex<>, homem
preocupado com a essência-do problema brasileiro, aproveitar
esses momentos de sextas-feiras para aprofUndar temas dessa
ordem, como o crescimento económico, o desenvolvimento,
a inflação. E, ao ouvir-Odiscurso de V. Ex" do meu gabiilete,
percebi que V. Ex9 abordava vários assuntos mas não se referia
aos juros. Por isso, pedi esse aparte. Não sou economista;

Janeiro de 1993

I

DIÁRIO DO <:ONGRESSO NACIONAL (Seção II)

sou engenheiro, mas creio que o grande equívoco que os
economista vêm, permanentemente, comentando no País é
essa prática da política de juros altos, partindo desse princípio
que V. EX9 externou: na medida em que os juros não forem
compensatórios, as pessoas irão ao consumo, gerando, assim,
inflação. Na verdade, isso vem ocorrendo há anos, sem queda
da inflação, seguindo~se esse princípio de política de juros
altos, com o qual não concordo. Digo a V. EX" que, quando
participei do Ministério do Governo anterior, ·indicado pelo
meu Partido, já não concordava com essa política, embora,
inserido no contexto, tivesse que me conformar com a situação. Naquela ocasião, nas reuniões que- faZíamos com o econo~
mista Roberto Macedo, sempre externava a minha posição
contrária. Se V. Ex~' for investir seu dinheiro em CDB, hoj_e,
terá uma rentabilidade em torno de 32% ao mês. Ora, a
FIPE divulgou, de ontem para hoje, a inflação da quadrissemana, que inclui a primeira semana de janeiro, que subiu
de 25% para-26%. Nada indica que a inflação de_ janeiro
atingirá 30%; porém, está-se pagando quase 33% no CDB.
Portanto, é possível que, durante o mês de janeiro, se pratique
o juro real de 3 a 4% acirit"a da inflação para os aplicadores,
o que não existe em nenhum lugar do mundo. Nessa média
de juro real de 3%, que vai chegar ao final do ano em mais
de 40% ao ano, enquanto a aplicação no mercado financeiro
permite uma rentabilidade dessa ordem, no sistema produtivo,
o investidor acaba sendo balizado pelo juro alto. Nenhum
empresário, com o risco que qualquer empresa tem, vai querer
ganhar menos no seu lucro do que aquilo que p_od~~i_aganhar
sem risco nenhum aplicando no mercado financeiro, q_~e. no
fundo, representa emprestar dinheiro para o Governo. Esse
é um problema grave, que ainda não cons_eguímos resolver.
O Presidente Itamar Franco tem dito a quem quiser ouvir,
quase todos os dias, que ele é favorável ao juro baíxo, mas
é possível que venha a se praticar, neste mês de janeiro, um
dos juros reais mais altos da História do Brasil. Vamos aguardar, porque ainda estamos no dia 15. Fiz essas observações
a respeito de um problema crucial, porque o juro alto inibe
o crescimento económico e a atividade empresariaL Só estão
produzindo hoje aqueles que não podem vender o que têm
para aplicar no mercado financeiro. Daqui a pouco, vamos,
como disse uma vez o empresário Antônio Ermírio de Moraes,
ter que 'comer sanduíche de CDB'. A situação realmente
é grave e parece ser impossível romper esse princípio dogmá~
tico dos economistas - princípio monetarista - de ter que se
praticar juros de 3 ou 4% real ao mês num pafs como o
nosso, inibindo, inclusive, o crescimento económico. Esse é
e faço ao discurso de V. EX'.
O SR. NABOR JÚNIOR - Esse juro real de 3 a 4%
ao mês que se pratica no Brasil, equivale à taxa anual praticada
em outros países.

O Sr. Affonso Camargo- Perfeitamente~ O dólar, hoje,
está pagando 4,5 a 5% ao ano de juro real. Esse é um problema
a que devemos estar sempre atentos aqui, nos nossos debates,
porque, às vezes, ficamos falando em outros p~oblema~ 9_ue
são periféricos ao problema central qu~, na mmha ~p1~1~o,
é o dos altos juros reais, que são praticados por pnnctpto.
O Governo acha que tem que estabelecer esses juros, como
V. Ex~' disse, porque senão as pessoas vão c;o~p.r~ dólares,
ouro - como se o nosso povo tivesse poder aqu1sthvo grande
o suficiente para aumentar a demanda! A caderneta de pou~
pança, que é exatamente a poupança do pequeno inve_stidor.
paga 6% ao ano, 0,5% ao mês. Por que se paga 0,5% ao
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mês ao pequeno investidor _e 3% ao m~s ao grande investidor}
Essa é a colaboração que quero dar, Já que V. E~ está anah~
sando o problema dos juros.
O SR. NABOR JÚNIOR - Senador Alfonso Camargo,
é uma colaboração muito valiosa a que V. E~ acaba de dar
a-o meu discurso.
Veja V. Ex~ a gravidade do problema. Enquanto os mé·
dias e grandes investidores estão .obtendo, nas suas aplicações
em CDB, ou iias aplicações a pra-zo fixo, juros reais de 3
a 4% ao mês as cadernetas de poupança estão rendendo 24%
por cento ao mês - as que venceram no dia 6 deste_ mês nãc:>
renderam nem 23%.
O que significa isso? Significa que niUita gente estã Sacan~
do os seus créditos das cadernetas de poupança para investir
em CDB, por serem mais rentáveis. Agora mesmo o Bancg
do Brasil está oferecendo 40,4% para quem aplicar em CDB
por 37 dias.
Isso resulta no esvaziamento da caderneta de poupança
que financia o programa de construção da casa própria, pois
todo o seu dinheiro vai para a Caixa Económica. Não sei
por que razão os tecnocratas do Banco Central -. que estão,
inclusive, indo de encontro à política do próprio Presidente
Itamar Franco de reduzir os juros -. oferecem baixa remuneração para as cadernetas e estimulam as aplicações em CDB,
a juros positivos de até 5% ao mês.
Isto é inconcebível, porque,como se viu, a caderneta de
poupança tem cunho social. Ela financia a cOnstrução da casa
própria; a Caixa Económica c_oncede financiamentos, através
de suas milhares de agências espalhadas pelo Brasil afora,
para pequen6s empresários, funcionários, pequenos comerciantes.
_
_
Toda a riqueza nacion~l entretanto, está sendo desviada
para CDBs, aplicações a prazo fixo, compra de ouro e outros
ati vos financeiros, desestímulando, assim, a caderneta de poupança, cujO cliente fiel, ao invés de ser estimulado, está per~
dendo, de saída, de 5_ a 6% ao mês~
O Sr. Alfonso Camargo - E o problema grave é que
o pequeno investidor e o mini-investidor - não sei se existe
-não têm nem informação suficiente para poder tirar o seu
dinheiro da caderneta de poupança e aplicar em CDB; nem
sabem o que é CDB. Deixam o seu dinheirinho na poupança,
porque pela própria publicidade aprenderam a aplicá-lo lá.
"O meu dinheiro está na poupança." Não é isso que eles
dizem? Como é que eles vão tirar da poupança, saber fazer
uma avaliação ...
O SR. NABOR JÚNIOR- Eles estão perdendo dinheiro.
O Sr. Alfonso Camargo- Às vezes, estão. Esse pessoal-,
que está recebendo 23% agora, conviveu com um mês com
iriflação de 25%; perdeu 2%. Foi o que ocorreu no mês de
dezembro: a inflação fo_i de 25% 1 _e o aplicador recebeu 23%.
Perdeu 2%. O õUtro investidor, que aplicou a 28% ao mês,
ganhou 3%. Então, realmente, esse é um processo que tem
que ser modificadd, ·não pode ficar como está.
O SR. NABOR JÚNIOR -Tenho confessado várias ve-zes, medo que me infumdem os economistas. Primeiro, porque
nunca são unânimes nas proposições e nas teses que defendem. A classe dos economistas talvez seja a mais desunida
de todas, em suas postura-s. Uns garantem que os juros altos
evitam o recrudescimento da inflação; outros juram que não.
Eu creio que sim, pois na medlda em que os juros estão
na faixa de 30% ao mês, os einpresários também vão remarcar.'
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suas mercadorias no mínimo nesses mesmos 30%, e tudo vai
Há impostos de que eu mesmo discordo, co~o o chamado
subir.
imposto agi"eg3do, que vai aumeptar. a incidência de ICMS
Chega a ser risível, dizer que é para iriibir o consUmo,
sobre as tarifas de luz, água, petróleo etc. Penso que ele
para o povo não comprar muito, porque o mercado vai aumenvai agravar mais a situação da classes média e pobre do País.
tar os preços se o consumidor incrementar suas compras, como
O imposto sobre tranSaçõeS -financeiras, sobre operações
aconteceu ·no mês de dezembro!... E a indústria, que está
bancárias é um imposto ifrisório. Embora ele venha a propiciar
com 25% de sua capacidade ociosa e dispensou 2 milhões
um resultado bastante expressivo, em torno de 6 ou 7 bilhões
de trabalhadores nos últimos dois anos? Hoje o produtor quer
de dólares no exercício de 1993, se for aprovado o ajuste
vender a unidade pelo preço da dezena, para obter, de uma
fiscal, vai atingir uma base maior de contribuintes. E V. Ex•,
vez, o lucro que ganharia vendendo queles 10.
Senador Wilson Martins, afirmou, e Concordo intéiramente
É o que acontece com os eletrodomésticos, por exemplo.
com isso, que poucos pagam impostos no Brasil, e que muitos
Já fiz um discurso aqui mostrando isso. E agora mesmo o
sonegam e deiXam de pagar.
jornal O GlóliO-- publicou outros dados: uma geladeira, que
Então, esse imposto sobre a movimentação financeira
há um més custava 2 milhões e pouco, já está por milhões
--que repito, é de apenas 0,25% -vai abranger também
de cruzeiros. Ninguém pode mais comprar uma geladeira.
um universo maior de contribuintes. Aquelas pessoas que
A fábrica, em vez de vender duas mil geladeiras por mês
exercem atividades informais, que hoje representam de 30
e ter um lucro x, quer vender 100 geladeiras e ter o mesmo
ou 40% da economia brasileira, não pagam imposto algum.
lucro. É isso o que acontece. E isso vai ficar assim?
E cóm a aplicação desse imposto essas pessoas irão pagar.
Os economistas vão continuar a ditar as regras que toda
Não é aceitável, não é crível que esses poucos que já
a sociedade deve obedecer, com prejuízo geral da Nação,
pagam imposto ainda sejam mais assoberbados com a_ nova
contrariando, inclusive, a política atual do Presidente da Repúcarga tributária. É preciso aumentar a base de cobrariça do
blica, Itamar Franco? Isso não podemos conceber, Sr. Presiimposto. É exatamente o que se pretende com essa proposta
dente e Srs. Senadores.
da introdução desse imposto sobre movimentação fi-nanceira.
Encerrando o meu pronunciamento, vou fazer uma ligeira
Vai !'_epresentar muita coisa? Não. Os trabalhadores mesmo
abordagem do projeto de ajuste fiscal.
vão ficar isentos do pagamento, porque eles vão ter a compenConcordo com o Senador Wilson Martins e outros Colesação na folha de pagamento através da_ contribuição para
gas ·que, no decorrer da reunião da nossa Bancada, insurgia Previdência Social. Eles vão ser ressarcidos do que lhes
ram-se contra a quebra do princípio da anualidade na cobrança
fOi descontado na ocasião em que movimentaram suas contas
dos impostos, que é um princípio consagrado há muito tempo
bancárias. Quem vai pagar são as pessoas que recebem acima
no Brasil e, em outros países, há mais de um século. Esse ·de três, quatro. cinCO milhões de cruzeiros. Quem- recebe,
é o ponto fraco da questão. Mas não se deve isso ao Governo.
por exemplo, o salário de dez milhões_ mensais vai pagar o
Não foi inicía-tíva do Presidente da República sugerir que · que? Vai pagar vinte e cinco mil cruzeiros. O qlie representa
se acabasse com o princípio da anualidade na cobrança dos
esse valor? E o preço de uma cerveja. Isso vai empobrecer
impostos. Foi o próprio Congresso que chegou a essa conclumais a população? Não acredito que vá. Agora, é evidente
são, porque a matéria chegou aqui pegando_carona, como
que há necesssidade de aumentar a arrecadação do País para
se diz na linguagem parlamentar, em algumas emendas constifazer face "ãOs grandes problemas sociais que estão aí a desafiar
tucionais sobre o mesmo tema e que estavam tramitando na
a competência dos homens públicos desta Nação.
Câmara dos Deputados.
O Sr. Carlos PatrOcíniO- V. Ex~ õi.e peimífe um ap-arte,
Discutiu-se, previamente, a netesSid3.de de se encaminhar
um projeto maís abrangente, oU menos, e chegou-se à conclu-. eminente Senador?
são de que a solução ideal seria um projeto mais amplo. O
O SR. NABOR JÚNIOR -Com muito prazer,
Governo, então, mandou esse projeto, na presunção de que
até o final da sessão legislativa do ano passado elé seria aproO Sr.Carlos Patrocínio- Nobre Senador Nabo r Júnior.
vado. Não o foi, eni razão de vários acontecimentos, inclusive
gostaria, antes de mais nada, Je cumprimentar V. Ex~ por
da votação do- impeachment do ex~ Presidente Fernando Cotrazer sempre a esta Casa assuntos da mais alta relevãncia,
a exel:nplo dos problemas relativos às taxas de juros e ao
llor. Por isso os Parlamentares sugeriram que a sOlução seria
ajuste ficai. Gostaria, na mésri13. Tinha de raciocínio de V.
acabar, temporariamente, nesse caso específico; com o prinEx\ de dizer que também fico perplexo diante da grande
cípio da anualidade. Não foi proposta do Poder Executivo.
resistência que está havendo, por parte de membros do ConNão foi possível votar o próprio orçamento no ano passado.
gresso, no que diz respeito à aprovação do imposto provisório
A lei de meios sempre determina que ele seja votado em
sobre movimentação financeira. Parece-me que esse é o ponto
um exercício pata entrar em vigor nO ano segUinte. Não foi
possível, até em razão da mudança de governo.
mais impOrtante da questão do ajuste fiscal,porque, como
O Presidente Itamar Franco, quando assumiu, retirou
bem salientou V. Ex', a arrecadação do mesmo faria aumentar
a proposta orçamentária que estava tramitando no Congresso
tremendamente a base tributária. Talvez seja a melhor maneira de se conseguir atirigir um universo ma.ior de pagadores
Nacional. a fim de adequá-la à nova realidade vivida pelo
de imposto. Isso porque sabemos que a arrecadação não auPalS'. Foram feitas várias modificações e atrasou-se, conSeqüe.nteffiehte, a fiua votação pelo Congresso Nacional. Ela
menta substancialmente, porque não há um número de fiscais
deve ser aprqyilda agora em janeiro, mas nem por isso pode
suficientes para atuar em todo o País. Esse impOsto sobre
deixar de entrar em vigor este ano, de entrar em execução
transações financeiras parece-me ser uma bela idéia, mesmo
este ano. Vai-se quebrar o princípio da anualidade da lei
porque, como observou V. Ex~, quem ganha salário mínimo,
praticamente não vai pagar nada. Seria o equival~nte ao preço
de meios, pois geralmente o orçamento é aprovado em um
exercício para entrar em vigor no ano seguinte. Esse é o
de uma cerveja ou talvez a meio quilo de carne. Parece que
ponto fraco da reforma fiscal.
o quilo de carne já está a mai~ de 40 mil cruzeíros.
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O SR. NABOR JÚNIOR- Já custa mais de 50 mil cruzeiros.
O Sr. Carlos Patrocinio- Isso não significaria nada,
inclusive para a economia informal, que também contribuiria
com recursos mínimos, pois sua movimentação financeira é
pequena. Gostaria também de dizer que esse imposto além
de ter a vantagem de ser provisório não deveria estar sendo
bombardeado por alguns membros do Congr~sso Nacional.
Isso porque, repito, não temos como aume_ntar o quadro de
fiscais da Receita Federa!. Assim, esse seria o mecanismo
correto para aumentar a base tributária. Num país inflacionário, poder-se-ia-argumentar que as pessoas poderiam ficar
andando com o cheque no bolso, pagando aqui e ali, mas
quem recebe um cheque grande, perde dinheiro dessa forma
- ele vai deixar de pagar 0,25% e vai perder 0,75%' que
é praticamente o rendimento diário de uma aplicação financeira como o CDB.
O SR. NABOR JÚNIOR - Além da inflação. Quem
recebe um cheque de 100 mil cruzeiros _no início dq mês~
tem o equivalente a 75 mil cruzeiro no final do mês.
O Sr. Carlos Patrocínio- Exatamente._EDtão, esse imposto é eXcelente num país altamente inflacionário, como é
o Brasil. Portanto, quero cumprimentá-lo por ni3íSeste-magnífico discurso.
O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço o aparte de V.
Ex•. Nenhum brasileiro medianamente informado deScoP-hece
que o Governo está enfrentandO u-ma -CriS-e financeira- sem
precedentes.
A solução real estaria, segundo mu!tos entendidos, no
incremento da fiscalização, o que seria alcançado em médio
ou talvez longo prazo. Tenho duas experiências a respeito
do problema. Fui empresário durante muitos anos e qualido
fui Governador de Estado tentei aumentar a arrecadação do
estado através dessas medidas, e nem sempre obtive resultados
satisfatórios.
O Governo, por exemplo, faz sorteios de carros, eletrodomésticos, às vezes até de i!!Jóveis, estimulando as pessoas
a exigirem a nota fiscal do comerciante e depoiS a apresentarem no posto da Secretaria de Fazenda, recebendo um cupom para concorrer a esses prêmios, e- nem isSo tem dado
resultado, porque a fraude é grande e, para evitá-la, teria
de haver, talvez, um número dez vezes maior de __fiscais. Isso
encareceria muito a máquina arreCadadora e é um processo
de maturação de quatro ou cinco anos.
Diria mesmo, Senador Patrocínio, que não há notícia
no jornal de que, mesmo com as multas realizadas pela SUNAB, pela Receita Federal e pelo Ministério da Justiça, que
tem um órgão de defesa do consumidor, esse dinheiro tenha
entrado. Agora mesmo multaram não sei quantos laborat6~
rios. Só tenho lido e ouvido notícias de que a empresa tal
foi multada em alguns bilhões, mas nunca que esse dinheiro
tenha entrado nos cofre_s públicos, porque há uma série de
recursos. Exaurem-se todos os recursos, todas as possibilidades para fugir ao pagamento das multas. Há o Conselho
de Contribuintes, a Justiça etc. São cinco, seis, oito ou dez
anos para que esse contribuinte que fõí rimltado pela fiscalização recolha o tributo. Geralmente, ele tem uma série de
válvulas de escape e nunca chega a pagar.
_
Agora, -esse imposto é provisório, Vàí sú introduzido
como experiência pelo perfodo de dois anos~ Se der certo,
continua; se não der certo será extinto. Dizem que na Ai-gen~
tina mlo deu. Vamos ver aqui no Brasil. A Argentina está
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com a economia dolarizada-. Os economistas dizem que o
modelo argentino não serve p3ra o Brasil. Pode ser que esse
imposto, que não serviu lá, sirva para nós aqui.
Agora, um reconhecimento dessa realidade ninguém pode deixar de ter, porque o País está p-recisando de mais recursos. Não foi o atual Governo, nem também o Sr. Collor ou
o Presidente Sarney que endividaram o País. Esse endividamento vem de muitos anos, desde o Governo do Presidente
Getúlio Vargas. É um endividamento pennanente, principalmente durante o período revolucionário as dívidas aumentaram consideravelmente. Eles fizeram empréstimos externos
para o Programa Nuclear, para a construção da Ponte Rio-Niterói, para a eonstrução da Ferrovia do Aço, para a abertura
da Transarnazônica. das Perimetrais, e nem todos esses projetas_ foram executados, mas a dívida fiCou.
Os governos mais recentes, bem como o Governo atual,
são os responsabilizados por essa situação. Agora,. não há
dinheiro. O Governo está dando 100% para o funcionalismo.
O projeto foi aprovado ontem pelo Senado. Isso vai atender
às necessidades do funcionalismo? Não· vai. Está defasado.
Daqui a dois meses esses 100% já foram diluídos pela inflação.
Temos que buscar outras alternativas, e essa seria Uma delas.
A mais imediata é a introdução desse imposto para ver se
aumenta a arrecadação da União para fazer jus a seus inúmeros compromissos herdados pelo Presidente Itamar.
O Sr. BeiJo Parga -·v. EX'. me concede um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR - Com muita honra concedo
o aparte a V. EEx9
O Sr. BeUo Parga- Nobre Senador Nabor Júnior, eu
gostaria apenas de acrescentar ao ponderado e judicioso disc;urso que V. EEX'-'. está prOnunciando sobre pontos importantes da conjuntura, como é o caso do ajuste fiscal e da
taxa de juros, que uma das vantagens, a meu ver, desse Imposto Transitório de Mo~imentação Financeira é·que o Governo
vai vincular grande parte da receita dele à amortiz?ção da
dívida mobiliária ...
O SR. NABOR JÚNIOR- Eu já disse isso aqui.
O Sr. Jl,eUo Pafga-- ... vai diminuir a pressão do GovernO
sobre o mercado, causando, indiretamente, a qúeda dos juros.
Isso virá aliviar as despesas do Governo Federal e a sociedade
lucrará com a diminuição da taxa de juros que vai se refletir
positivamente nas atividades produtivas em combate à recessão. Por outro lado, há esse aspecto da anualidade dos impostos, princípio tributário consagrado não só na nossa Constituição como na de inúmeros países. Isso, no entanto, creio
que o Governo poderia obviar se iniciasse - acho que já
é tempo de o fazer- estudos. visando a separar o ano fiscal
do ano calendário. Nós, do Parlamento, temos visto aqui os
inconvenientes de o ano fiscal acompanhar o ano calendário,
mormente quando da elaboração do orçamento. já feita no
último quadrimestre, constando de apresentação e vbtaçãO,
coincidindo com o fim do exercício, dando-se a acumulação
das matérias, principalmente das que tratam do orçamento
na pauta de ambas as Casas do Congresso e, muitas -veZes,
a sua votação não é a desejável para nós, principalmente
para a sociedade. Tem causado. distorções no economia -brasileüa o fato de o orçamento quaSe sempre ser votado de afogadilho. Esta é a verdade. Portanto, em colaboração ao impOrtante pronunciamento de V. Ex~, lançaria aqui um alerta ao
Gàveino, no sentido de que se iniciem estudos sobre a possibili_d_ade de se fazer o ano fiscal, como na maior parte desses

406 Sábado 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

países que adotam a anualidade dos impostos - princípio
básico e democrático da tributaç~~ -:-_separado do ano cale~
dário. Era esta a _colaboração que eu go~taria de trazer ao
presente discurso de V. Ex~. Muit~ obrigado.
O SR. NABOR JÚNIOR- Foi muito oportuna a sugestão
de V. Ex\ que está sendo objeto de apreciação d~ alzuns
setores competentes do Congresso Nacional. Inclusive, nobre
Senador Bello Parga. algumas enipresas. estrangeiras e até
nacionais, adotam um método, encerrando o seu ano fiscal
em junho, não em dezembro. Eu próprio, na minha juventude,
trabalhei em uma firma de Fortaleza, que era revendedora
da Ford, OE e oUtras, cujo ano fisc:;;al tenninava sempre em
junho. Naquele mês encerrava-se o balanço e se fazia a declaração do Imposto de Renda para ser pago no ano seguinte.
É proposta digna de um estudo bastante aprofundado
e que, por ocasião da revisão constitucional, certamente ensejará a apresentação- de emendas, inclusive por parte de V.
EX' . .
Acredito, enfim, que essa pode ser, também, uma solúção
para o problema.
Concluindo, Sr. Presidente, quero agradecer a V. Ex•
a generosidade de ter-me concedido esse longo tempo para
que pudesse alinhavar algumas opiniões a respeito "da crise
económica Que aSsola o País, e tanibém agradecer a atenção
dos ilustres Colegas que me ouviram com o maior interesse
--- -·~e contribuíram com os seus apartes para valorizar o meu modesto discurso.
Era o -que tinha a dizer, Sr. Presidente.- (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Naó.or Júnior~ o Sr.
Mauro Benevidf,s, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que e ocupada pelo Sr. Beni V eras, Suple_tJte
de Se_cretáriá.
COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES:
Albano Franco ~ Bello Parga -- Carlos Patrocínio Elcio Álvares- Flaviano Melo -Gilberto Miranda- Henrique Almeida -- Hulnberto Lucena - Hydekel Freitas Jarbas Passarinho - João- Calmon - Jo~o França - José
Paulo Bisol -Júlio Campos - Júnia Marise- Levy Dias
- Louriv_al Baptista - Meira Filho - Nelson Carneiro Odacir Soares-_ Pedro Teixeira- Ro_naldo Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)
tempo destinado ao. E~pediente.
Passa-se à

~

Está esgotado o

ORDEM DO DIA
A Presidência retira os itens 1 e 2 da pauta, nos termos
do art. 175, e, do Regimento Interno.
São os seguintes os itens retirados:
Iteml
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 66,_ DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjuntO com O Proj~to de Lei da Câmara no 127, de 1990.)
Discussão, em turno único~ do Projeto de Lei da Câmara
no;~ 66, de 1992 (no;~ 8!91, na Casa de otlgem), de iniciatíva
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do Presidente da República, que dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e çlas instalações
portuárias, e dá outras providências, tendo pareceres das Comissões.
-de Constituição, Justiça e Cidadariia~ favorável ao Projeto, com 28 Emendas que apresenta, e pela prejudicialidade
do Projeto de Lei da Cámara no 127, de 1990.
-de Assuntos Económicos, fa~~orável ao Projeto, com
Emendas de n\"ó 1 a 3, 16 a 30; favoravelmente às Emendas
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sob no:6 3,
7. 8, 12, 14. 21, a 26, sob a forma das Emendas n~ 4 a 15-CAE,
contrário às Emendas_de n\"ó 1, 2, 4, 5, 9 a 11! 13, 15 a 20,
27 e 28; faVoravelmente à de nóS 6, na forma de subemenda
que apresenta; e pela prejudicialidade do Projeto de Lei da
Câmara no 127, de 1990. (Dependendo de Parecer.)
·Item 2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 127, DE 1990
(Em regime de urgência, h6s· termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
(Tramitando eni. conjunto com o Projeto de Lei da Câmara no 66. de 1992.)
Discussão, em turno llnico, do Projeto de Lei da Câmara
no 127, 1990 (n' 3.654189, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dá nova redação ao art.
1' do Decreto-Lei no 6.460, de 2 de.rnaio de 1984, que regula
a construção e a exploração de instalações portuárias rudimentares. (Dependendo de Pareceres.)
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Item 3:
MENSAGEM No 445, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Mensagem n 9 445, de 1992, pela qual o Presidente da
República solicita que sejam excetuados do disposto no art.
4-?, parágrafo único, da Resolução n 9 7/92, bem como no art.
4o, IV. e seus§§ 1' e 2o, da de no 82190, ambas do Senado
Federal, os contratos a serem celebrados pela União Federal
junto a Governos de países credores e suas agências de crédito.
(Dependendo de Parecer.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO No 27, DE 1993
Nos termos do art. 352, alínea b, do Regimento Interno,
requeremos a extinção da urgência concedida à Mensagem
n<? 445, de 1992, através da qual o Presidente da República
solicita sejam execu_tados do disposto no art, 49 inciso IV,
e seus lo e 2<:> da Resolução n9 82!90, ainbas do Senado Federal,
os contratos a serem celebrados pela União Federal junto
a Governos de países credores e suas agências de crédito.
Sala das Sessões, 15 de janeiro de 1993. - Humberto
Lucena - Élcio Álvares.
O SR. PRES!pENTE (Beni Veras) .,...-A votação do re·
querimento fica ~djada por falta de quorum -e a apreciação
da matéria sobrestada.
Concedo a palavra o nobre Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
S: Ex~ não está presente no momento~
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
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O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT - DF. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~. e .Srs. Senadores,
a Folha de S.· Paulo, no editorial de 10 de Janeiro de 1993,
posiciona-se aO lado do parlamentarismo, mas condicíona sua
adesão a FUTURAS reformas, _sem as quais o nossO sistema
"JAMAIS CHEGARIA A SANAR AS MAZELAS DO
BRASIL". E destaca o editorial as "reformas políticas inadiá·
veis'' para que o parlamentarismo "possa cumprir ·algo_ de
sua promessa": A)- Introdução do voto distrital misto; B)
-Redução do número de partidos; C)- Instituição da fi deli·
dade partidá~a; D) - Correta rep~esent3:ção proporcional
na Câmara; E) - Reg~as transparentes para finanCiamento
da campanha; F) -Extinção do voto obrigatório.
·
Se não sé_ fizerem estas ''reformas políticas inadiáveis;,
afirri:J.a o editorial da Folha, o parlamentarismo "jamais chegaria a sanar as mazelas do Brasil". Isto é grave. E tantb mais
grave, quando dito por um jornal da risponsabilidade da Folha
de S. Paulo. Gravíssimo pela evidência da asserç~~ !_lela Ç9ntida. Onde já se viu começar a construção de um edifício pelo
telhado?
Quem não tem compromisso fechado com os candidatos
a primeiro-miriistro do parlamentarismo-já, do plebiscito-já,
que pretendem ganhar a reforma parlamentarista, conquistando-a na marra, por meio de uma propaganda maciça, pode
ver à luz do sol a desgraça que vem por aí.
Todas essas .. reformas políticas inadiáveis'' são por demais polêmicas e, para dizer com a mais absoluta sinceridade,
acho que é dificílimo conseguir as reformas referentes ao voto
distrital, c à redução do número de partidos.
Figueiredo, com todo· poder na mão determinou a seu
ministro plenipotenciário, Ibrahim Abi-Ackel que providenciasse o "fechamento da questão" em tomo do projeto distrital
misto elaborado por uma comissão de alto nível do Ministério
da Justiça. Aprovado pelo diretório do PDS, então presidido
por Sarney, foi "fechada a questão" e registrada no Tribunal
Superior Eleitoral a decisão partidária. Deputado que votasse
contra·seria expulso e não poderia ser candidato a nada pelos
dois anos seguintes, segundo dispunha a legislação vigente.
Era a consagração do princípio da fidelidade partidária!
Os deputados, na época, eram, como agora, eleitos pelos
votos proporcionaiS espalhados pelo Estado inteiro. Escolheram o deputado José Bonifácio, de Barbacena, como relator,
inimigo capital do sistema distrital, e este trancou o projeto
na gaveta;não havendo Presidente Figueiredo nem Ministro
da Justiça que conseguisse• arrancá-lo de lá, tal o pode.ri9
dos adversários do sistema distrital: a imensa maioria da Câmara. Não acreditem que esta reforma passará .. E como ficará
o parlamentarismo, que será uma desgraça sem as reformas?
E a redução do número de partidos? Todos sabemos
que já foi feito um acordo entre os grandes e os pequenos.
A correta representação proporcional dos deputados 1,1a Câ·mara será conseguida? O nordeste permitirá? Pode ser que
as duas outras reformas seguintes sejam conseguidas. Pode
ser, mas duvido que seja extinto o voto obrigatório. Talvez
as regras transparentes para o financiamento das campãnhas
sejam implantadas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero perguntar-lhes, como é que ficará o Brasil; como é qu,e ficará o governe;> _do
Presidente Itamar Franco; como é que ficará o governo dos
Srs. Primeiros Ministros, depois que vier o parlamentarismo
sem estas REFORMAS INADIAVEIS? Quando virão, se
vierem? E se não vierem, como actedito que não virão, que
acontecerá?
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_"É por isto que, daqui desta tribuna, faço o meu apelo,
para seu bem, ao Presidente Itamar: se é que __irá_apoiª-_:r_:o
parlamentarismo, exija que, por a-mor ao Brasil, Sej_am feitas
todas as mudanças, antes; depois, os deputados não deixarão.
Quererão que tudo permaneça como está!
Eu, por mim, só seria parlamentarista, com estas regras
prefixadas. Depois, não. Ademais, pai--a que plebiscito? Mas
este. é_ .outro problema de que tratarei em outro discurso.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Nada mais havendo
a tratar, a Presidência vai encerrar os_ trabalhos, designando
para a sessão ordinária de segUnda-feira, a seguinte -

ORDEM DO DIA

1

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 66, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c",
doRegi_mento Interno)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da camara n° 127, de 1990)
Discussâo, em turno único, do Projeto de Lei da Gamará· no 66, de 1992 (o 0 8;91, na CaSa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre o regime jurídico da exploraçao dos portos organizados e das instalaÇOes
portuárias, e dá outras providências, tendo pareceres das Co·
miSSOes
- de ConstltulÇIIo, Justiça e Cidadania, favorável ao
Projeto, com 28 Emendas que apresenta, e pela prejudicialidade do Projeto de Lei da Câmara no 127, de 1990.
-de Assuntoe EconOmlcos, favorável ao Projeto, com
Emendas de n"s I a 3, 16 a 30· favoravelmente às Emendas
da Comissâo de Constituiçao, Justiça e Cidadania sob n"s 3,
7, 8, 12, 14, 21 a 26, sob a forma das Emendas n"s 4, 6 a
15.CAE, contrário às Emendas de n"s I, 2, 4, 5, 9 a 11, 13,
15 a 20, 27 e 28; favorávelmente à de n° 6, na forma de subemenda que apresenta; c pela pr~dicialidade do Projeto de
Lei da Câmara n° 127, de 1990. (Dependendo de Parecer)
PROJETO DE LEI .DA C~.
N° 127, DE 1990
·::.... · ·
(Em regime de urgência, nos termos ao art. 336, "c",
do Regi_mento Interno)
( namitando em conjunto com o Projeto de Lei da ca.
mara n" 66, de 1992)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n" 127, 1990 (n° 3.654/89, na Casa de origem), de iniciati.
va do Presidente da ReD(abJica, que dá nova redaçao· ao art.
1° do Decreto-Lei n° 6.-l6o, de 2 de maio de 1984, que regu.
la a construçao e a ""''loraç!lo de instalações portuárias rudimentares. (Dependenoo de Pareceres)
Projeto de Lei da camara
N" 83, DE 1992
(Em regime de urgência, nm termos do art. 336, "c",
do Regimento Interno)
Discussao, em turno IÍI!ico, do Projeto de Lei da Câmara no 83, de 1992 (n° 515/91, na Casa de oriseml, de iniciativa do Presidente da República, que institw a Lei Organica
Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais
para a organizaçao do Ministério Público dm Estados, e dá
outras providências. (Dependendo de parecer)
PTOJETO DE LEI DA CÂMARA
N° I, DE 1993
(Em regime de urgencia, nos termos do art. 336, "c",
do Regimento Interno)
Discussao, em turno IÍI!ico, do Projeto de Lei da Câma·
ra n° 1, de 1993 (n° 3387/'12, na Casa de origem), que dispOe

2

3

4
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sobre o pill:...tscito que definirã a iorma e o sístema ele governo e re~ulamei>ta o ar:igo 2° l!D Ato das DisposlçOes Constitucionais Transitórias, alterado pela B.rr..enda Constitucional
n°. 2. (Dependendo de parecer)

.
S,9, DE
5 OFÍCIO
urgencia,

NO
1993
(Em regime de

.
nos termos do art. 336, "c",

do Regimento Interno)
Offcio n° S,9, de 1993, através do qual o Governo do
Estado do Mato Grosso do Sul, solicita autorização para contratar operação crédito, junto ao Banco Comercial Bancesa
&A.., no valor de noventa e três bilhôes, duzentos e noventa
e nove milhOes, trezentos e quarenta e um, quinhentos e sessenta cruzeiros e vinte e sete centavos. (Dependendo de parecer)
MENSAGEM
N° 445, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, ncis termos do art. 336,

6

"c", do Regimento Interno)
Mensagem no 445, de 1992, pela qual o Presidente da
República solicita que sejam excetuados do disposto no art.
4°, parágrafo único, da Resolução n° 7/<n, bem como no art.
4°, IV, e seus §§ I 0 e 2", da de no 81J9(J, ambas do Senado
Federal, os contratos a serem celebrados pela Unillo Federal junto a Governos de países credores e suas agencias de
crédito. (Dependendo da varação do Requerimento n° 27,
de 1993, de extinç!lo de urgéncia)

1- k'rt:~~ que::

Janeiro de 1993
~ev.:::r&o fit;'-'~'4~·

nas tres sessões ordinárias subseqUentes

em Ordem do Dia

(Art. 170, § 2", do Regimento Interno)
Dia 19-1-93, terça-feira:
Projeto de Resoluçllo n° 117, de 1992, que autoriza o
Governo do Estado do Espírito Santo a emitir e colocar no
mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Espúito Santo - LFTES, vencíveis

no primeiro semestre de 1993.
Dia :ln-1-93, quarta-feira:
Não foram designadas máterias para a Ordem do Dia.
Dia 21-1-93, qumta"feira:
Não foram designadas máterias para a Ordem do Dia.
II - Projeto em fase de apresentação de emendas perante a Comissão de Constituiç!io, Justiça e Cidadania
Projeto de Lei do Senado no 183, de 1992, de autoria
do Senador José Ricba, que dispõe sobre o plebiscito que
definirá a forma e sistema de governo e regn!amenta o art.
2" do Ato das DisposiçOes Constitucionais Transitórias, alterado pela Emenda Constitucional n° 2.
4" dia: 18-1-93
Oltimo dia: 19-1-93

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -

Está encerrada

a sessão.

(Levanta-se a sessão às llh20min).

Republica Federativa do Brasil
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ANO XLVIII- N•S
BRASÍLIA- DF
TERÇA-FEIRA, 19 DE JANEIRO DE 1993
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 • ATA OA 9" SESSÃO, EM; 18 DE JANEIRO
DE 1993
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Discursos do Expediente
SENADOR MAGNO BACELAR :-·li Reunião da
Comissão Interparlamentarista Sul-Americana de Direitos
Humanos, realizada em Santiago do Chile.

SENADOR PEDRO TEIXEIRA - Considerações
sobre o . artigo do Professor Carlos MichiUes intitulado,
"Desemprego e pobreZil no DF", publicado no Correio
BrazUiense de hoje,
·
· · . . . .. .
·· .
SENADOR ESPERIDIÁO AMIN- ApreciaçãO pe'
lo Senado Federal dos projetas de lei a respeito da modernização dos portos e ajuste fiscal.
SENADOR CHAGAS RODRIGUE.S -Temas tratados pelo Ministro Fernando Henrique Cardoso em,entrevista concedida ao Jornal do Brull, publicada na edição
de 17-1-93.
·
··
•
SENADOR ÁUREO MELLO-'- Comemoração dos
40 anos do jornal Tribuna da Imprensa.

SENADOR RONALDO ARAGÃO -

Aumento

abusivo das prestações de consórtios-nb BraSil. Abuso nas
prestações escolares.
_
.
. ,

SENADOR BENI VERAS - Almoço de parlamentares com o Ministro da Fazenda, Sr. Paulo Haddad, com

a finalidade de discutir o relatório final. da Comissão Parlamentar !'J"ista de Inquérito destinada a .estudar o problema
do desequilíbrio económico intet-regiórtal brasileiro e pro-

por solução.
1.2.2- Comunicação da Presidência
- Dfspensa da Ordem do Dia, nos ~ermos do art.

174 do Regimento Interno.

··

·

1.2.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão.

1.3- ENCERRAMENTO
2- MESA DIRETORA

3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
TES

4- COMPOSIÇÁO DE COMISSÕES PERMÁI'iEN·
.
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EXPEDIENTE
CENTRO ORÁFI<Xl DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO <XlNORESSO NACIONAL
Imprea1o 1ob re.poDJa.bilidade da Mela do Senado federal

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES

Diretor-Oera.l do Senado Federal
. r\GACIEL DA SILVA MAIA

Diretor Ezecutivo
ASSINATURAS

CARLOS HOMERO VIEIRA. SINA

Dlretor AdminUtranvo
LV t:l CARLOS BASIDS
Dlretor lnduatnal

Semeslral ......................- ........................................- ........- ..................... C.S 7J).O(X),OO

FLOR.lAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Tiragem 1.200 e:emptares

Diretor AdJunto

Ata da ga Sessão, em 18 de janeiro de 1993
7a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Magno Bacelar e Epitácio Cafeteira
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo - Bello Parga - Beni Veras - Chagas Rodrigues - Elcío Álvares - Epitácio cafeteira - Flaviano Melo - Humberto LUcena - José Paulo Bisai - Lour~v~l
Baptista - Mansueto de lavor - Marco Maciel - Ma?r<? Benevides - Meira Filho - Nabor Júnior - Pedro Te1xe!ra Ronaldo Aragão - Va!mír Gampelo -Wílson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviaes) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 19 Srs. Sénadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçãcr-de Deus, iniciamos nóSsos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há oradores
inscritos. Conce-do a palavra ao nobre __S!Eac!or Mas;no Bacelar.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia
o seguinte discurso~ Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, venho à tribuna, na tarde de hoje, para
prestar contas e relatar as atividades desenvolvidas entre os
dias 15 e 17 em SantiagO do Chile_, quando da 2~ Reunião
da Comissão Interparlamentarista Latino-Americana de Direitos Humanos, para a qual tive a honra de ser designado
pela Presidência da Casa. A conferência ocorreu exatamente
no momento, Sr. Presidente, em que o ano de 1993 é-declarado
o Ano Internacional do Índio. Tendo aqueles povos dos países
vizinhos sul-americimos grande quantidade da sua população
constituída por índios, o problema se transfigura mais -sério ..
Ao mesmo tempo em que nós, aqui no Brasil, nos debatemos
contra o desemprego, a recessão e a pobreza, os povos vizinhos
demonstram sua preocupação ao promover essa reunião, presidida pela nobre S~ Deputada Maria Manuela Campos, que

nos-p-restou-uma recepção calorosa. Na reunião, Sr. Presidente, estiveram presentes Deputados e Senadores dos países
latino-americanos: da Argentina, em número de dois Srs. Senadores; da Bolívia, oito Srs. Deputados e três Senadores;
do Brasil, estivemos presentes e representamos o Senado Federal; da Colômbia, quinze Srs. Parlamentares; do Chile, qua- tr6;-=·de El s·alv-adOr, três; da Guatemala, cinco; do Haiti,
nove; do México dezesseis parlamentares; do Panamá, dois,
e da Venezuela, quatro parlamentares.
Os assuntos ali tratados foram relativos não SOmente aos
direitos humanos mas, sobretudo, como eu disse anteriormente, com relação aos direitos dos_ índios. Tive a oportu-nidade de demonstrar que no Brasil todos os assuntos que
se constituíam em preocupação e objetivo da reunião já havi3m sido acolhidoS: pela CôristítuíçãO' de 1988; ilos seus arts.
215 e 2"31, quando tornamos o índio brasileiro nã-o em uma_
espécie de extinçêlo, mas em população que deve ser preservada e cujos direitos_ devem ser respeitados.
Pensava-se, tambéln, ·sr. Presidente, em Pleitear junto
ãs delegações dos países que ali compareceram legislação que
estabelecesse o ensino bilíngüe e demarcações de terra, dois
itens também que, no Brasil, já se vêm efetuando, graças
ã política implantada após 1988, com grandes resultados. o.
objetiyó maiOr da reunião, ·porém:'fói Um banco de dados
a ser -instalado num dos países, para que tivéssemos acesso à política adotada e às conquistas dos indígenas ocorridas
aqui no Brasil. Graças a um trabalho da FUNAI, já se encontra
instalado na Universidade de São Paulo, USP, um banco de
• dados ao qual tem acesso_ qualquer pessoa que dispOnha de
computador _que possa ser_ ligado a um telefone. É profundamente gratificante saber que, embora tenhamos apenas 250
rriil índios, 39 mil dos quais freqüentando escolas, em um
País com as dimensões contine-ntais de 8 milhões de km2,
890 mil km2 já foram destinados ·aos índios, tendo sido já
demarcados e homologados. Por esse campo, tivemos a satisfa-
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ção de ver que o Brasil pdde demonstrar o seu progresso,
a sua preocupação com relação aos índios, inclusive àqueles
que vivem isolados_~ somente no Brasil. encontramos tribos
que vivem isoladas da civilização - ; enquanto, nos outros
países, isso ainda é um sonho, uma intenção de trabalho a
ser realizado.
Por outro lado, todos nos questionavam quantO à situação
económica do Brasil. É digna de registro a impressão que
causou a todos os pafses a maneira como o Brasil saiu da
crise política de 92, dentro dos instrumentO$ institucionais,
dentro da Constituição, o que equivaleu a um exemplo saudado por todos naquela reunião.
Resta-nos, contudo, Sr. Presidente, a apreensão com o
desemprego, com a recessão e a fome, que, infelizmente,
afligem grandes áreas de populações nacionais. Isso_ enverR
ganha o Brasil e nos preocupa.
- Nós, Sr. Presidente, Srs. Parlame_ntares, como políticos
que somos, temos que, urgentemente, encontrar soluções que
reabilitem o prestígio da JlOSsa Pá~ria no concerto das nações.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, registrando que
V. Ex'! foi muy amable ao distinguir-me com essa missão.
Gracias, Senhor.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência agradece ao nobre Senador Magno Bacelar a atuação
que teve na conferência" que se realizou na Capital do Chile,
cidade de Santiago, onde o Congresso esteve representado
na pessoa do ilustre Senador pelo Maranhão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT - DF. PrmÍuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente.
Srs. Senadores, desemprego, pobreza e busca de soluções
são também os temas deste nosso pronunciamento, que tem
como objetivo a análise de um texto publicado no Correio
Brazilieose de hoje so.b o título .. Desemprego e pobreza no
DF", da lavra do Professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Carlos Michiles.
O artigo é atual e abrangente e vem ao encontro das
soluções que temos preconizado em sucessivas palestras e disR
cursos.
Diz o texto:
"Bastante auspiciosa a iniciativa dá..Câniíirâ: Legislativa em instalar uma comissão especial, presidida pelo
deputado distrital Cláudio Monteiro, encarregada de
conferir agilidade a projetas em tramitaçãO e encontrar
soluções emergenciais para a questão do desemprego
no Distrito. Embora não seja· sua função institucional
executar projetas, é urgente a solidariedade entre os
Poderes para enfrentar a rápida deterioração do tecido
social gerada pelo desemprego: Flagelo que trava, coM
mo fel, a qualidade de vida da população das cidadesM
satélites.
O próprio governador Joaquim Roriz já se movimenta.suprapartidariamente para evitar o que chamou
de "caos, administrativo e estado de ingovernabilidade", conseqüência das ameaças de corte no Orçaniento
do DF. E, sem dúvida, o caos se traduzirá fundamenM
talmente em termos_ de desemprego e pobreza para
os habitantes, razão da extrema dependência da econoM
mia local em relação ã União. E, assim, qualquer redução no repasse financeiro para o DF significa o embrião
do que o Governador chamou de caos administrativo. ·
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Hoje, em função da inexistência de uma estrutura
produtiva de expressão no DF, existe uma incapacidade
da economia candanga em gerar po$10s de trabalho
em número suficiente para atender às necessidades diM
tadas pelo crescimento popTdacionaL Atualmente. 80
por cento dos empregos estão concerttrã.dos no setor
terciário, o que toma muito frágil a relação do cresciM
menta da População Economicamente Ativa (PEA)
e a criação de novos postos de trabalho: Segundo dados
oficiais recenteS, rio período de 1981 a 1990, mais de
416 mil pessoas teptaram ingressar no mercado formal
de trabalho de Brasília. Deste total, somente 97 mil
285 coriseguiram vagas. Noutros termos, para cada indiR
víduo que obteve uma colocação no setor organizado,
3 viram frustradas suas expectativas. Isso tem feito com
que a taxa total de des.emprego (aberto e oculto) no
DF seja maiór, pasmem, do que em São Paulo. Em
termos percentuais. aqui é de 12,2, em São Paulo 10,2.
. A economia d9 Df tem produzido um quadro soR
cial de paradoxos. _Ao mesmo tempo que apresenta
os dados acima, Brasília ostenta a maior renda per
capita (4,218 dólares/1988) do País, porém altamente
concentrada social e espacialmente. Exemplo disso,
traduz-se em que o Plano Piloto, Cruzeiro e Guará
possuem, respectivamente, 59,45; 33.16 e 27~44 por
cento de sua população acima de 20 salários mínimos.
Samambaia, Paranoá, Planaltina e Brazlàndia dispõem
apenas de 1,83; 0,0; 1,27 e 1,08 por cento. Paranoá
aparece com um índice de pobreza enorme. As demais,
com. percentuais igualmente: iJ;Tisórios.
_
Em contrapartida, na faixa de renda mais baixa,
menos de um salário mínimo. a. r~lação se inverte.
Plano Piloto só tem 0,55 por cento de su.a população
vivendo com menos de .um salário mínimo. Cruzeiro,
0,0 e o Guará 1,58 por cento.
Diante desse quadro, é vital e urgente a mudança
do eixo económico do DF. Embora seja importante
que a aludida comissão especial parlamentar- de que
falamos no início do artigo -,.em articulação com
o Executivo, encOntre solu.ç()es em.ergendais para a
situação do desemprego, ainda assim isso será um paliativó . -E necessário que haja um esforço ~rtiçlllaQo çlo_
governo com oS empresárioS nó sentidO de se desenvolver o potencial humano da cida(j:e, uma vez que
o DF é a tillidade da Federação com maior número
relativo. de mãoRde-obra com nível superior no setor
formal (16 por cento). Junto a isso é preciso que se
implerriente uma política de industrialização ... "
_.é claro, Sr. Presidente, industrialização de pequeno
porte, não poluente, nos locais adequados, mas é preciSo que
se implemen!e essa política de industrialização ~·
"~~· ~tilizando tecnologia de ponta em direção ao
·desenvolvimento de um setor terciário sofísti~do, o
que as teoriaS Sociológicas c~amim de quaternário.
O momento é favorável. Dispomos de três instrumentos. eficazes para combater, articuladamente, o flagelo do desemprego. A Lei Orgânica, já em fase final
de votação em plenário; o PDOT e o Prodecon. Embora não sejam panacéias, constitUem balizas para afirmar
a economia local, aproveitando suas reais possibilidades de desenvolvimento e salvando, assim, adolescentes e jovens do desemprego."
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Esse -é realmente um artigo que merece análise, merece
exame e, por certo, as autoridades estão atentas às suas balizas
e às suas soluções. Louvamos o Correio Braziliense pela sua
publicação e pelo alerta que faz contra O -desemprego e a
pobreza no Distrito Federal.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Pedro Teixeira, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a eadeiro da presidência, que é ocupada~cfo. Sr. Epitácío Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Seri.3.dores, desejo, nesta oportunidade, fã:ier dóis registres sobre matérias da maior importância que tramitam no
Congresso, com o fito ·de- não apenas concitar todos os nossos
pares, mas, acima de tudo, para reafirmar o meu compromisso
de ver ambas as_ matéria_s t(aiãd~ü; e _objeto de deliberação
da maneira mais adequada possível.
Refiro~ me ao PrOjéto de Lei de Modernização dos Portos~
matéria altamente controvertida, que tem sido alvo de especulações, críticas, que tem -sido alvo de manifestações, ora profundas, ora superficiais, por parte de veículos de primeira
grandeza da imprensa nacioq.al, matéii~ Cp.il~--deve ser objeto
de deliberação do Senado no dia de amanhã, em princípio,
e sobre a qual, pessoalmente, assumi algumas posições que
podem ser confundidas com um vínculo corporativo.
O projeto de lei que o Governo Federal encaminhou
ao Congresso em~ 1991 foi objeto de deliberação na Câmara
no final do primeiro Semestre de 1992 e passou por um trâmite
expressivo erri várias- OOiniSSóes do Senado durante o final
do ano passado. Esse projeto,-af compreendido o substitutivo
do Deputado José Cãrlos Aleluia, não pode ser encarado
como um dogma, detentor que fosse_ de toda a verdade e
único--detentor da fórmula de conciliação dos interesses nacionais, principalmente voltados ao mercado externo, e a chamada modernizaç-ão do trabalho portuário.
Uma das emendas _de minh_a autoria conduz à administração paritária b-u tripartite;--tão criticada como ensejadora
de impasses por largos círculos, tanto da imprensa quanto
do empresariado brasileiro. ·
A fórmula como a apresentei e como foi aprovada na
ComiSsão de Co_nstituição, Justiça e Cidadania e mantida na
ComiSsão de Assunt_os Económicos do Senado não .é qriunda
de um setor, não é resultante de uma facção, ainda que seja
oriunda_ na_ e~periência, no desejo de uma região do meu
País, o meu Estado. É com base na experiência do meu Estado,
na gestão do porto de Itajaí, cuja existência e O{ieü·aciona~
lização só pode ter curso graças à _compreensão e conjugação
dos esforços do empresariado, tanto do exportador quanto
do importador, dos armadores, quanto dos trabalhadores e
do Poder Público que defendo tal proposição. É exatamente
esta concepção, bem sucedida não apenas em ltajaí, mas também na adminjstração do porto de Antuérpia, citado por mui~
tos com_o mQdelo de modernização, que inspirou a· einenda
que defendi, as duas Cofu.issões acolheram-na e amanhã, mais
uma vez, vamos defendê-la no plenário do Senado e durante
toda a deliberação a respeito do projeto de modernização
dos portos. Há outros pontos coritrOVertidOs. Tenho certeza
d~ que temos de cumprir o nosso dever de acordo com a
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consciência e a visão de cada um e, acimaâe_ tudo, conhecendo
a posição do atual Governo, já que tanto co projeto na sua
origem, quanto o seu substitutivo, resultam de acordos presididos pelo Governo do então Presidente _Fernarido Collor
de Mello. Entendo que a posição do Governo Itamã.r Franco
deve ser conhecida com a mais absoluta clareza porque esta é a última observação que pretendo fazer sobre esse
projeto - é impossível aprovar um projeto dessa natureza
sem que o Governo manifeste de maneira muito clara a sua
posíção. Não que issO vá -implicar, na adoção ·do Senado ou
da Câmara, da posição do Governo, mas a visão do verdadeiro
mediador do contencioso _social do País, que é o Goverrio,
que tem que existir para quê? Para proteger o mais fraco.
Não precisaria haver governo se fosse para proteger o mais
forte. Aí, o Governo passa a ser déspota; passa a ser um
atentado aos postulados de justiça social- que riãq apenas a
riossa ·constituição mas, via de regra, a Cõi!Stituição ou o
seu equivalente de todos os países civilizados ostentam.
- Portanto, a medida de qual o papel que o Governo quer
adotar no projeto de modernização doS portos, será decisiva
juntamente com nosso empenho para que o projeto tenha
de parte do Senado uma deliberação madura, competente
de sorte a nos credenciar a não vermos simplesmente varridas
na Câmara dos Deputados, como alguns setores anunciam,
as emendas aqui eventualmente adotadas, ou até partes do
projeto inteiras que Venham a se adotadas na_ nossa delibe~
ração.
_
Este é o primeiro ponto a respeito do projeto de modemi~
zação dos portos - repito - que vai ser alvo, como disse
principalmente no ano passado, da nossa atenção e do_choque
sadio e democrático dos nossos pontos de vista, que aqui
serão, certamente, cotejados para o melhor serviço ao Paí.~. _
O segundo ponto é a respeito do ajuste fiscal. Recolho
de uma conversa recentíssima havida com o Presidente Mauro
Benevides, na presença do Presidente desta sessão, nobre
Senador Magno Bacelar, uma preocupação de S. Ex• a respeito
dos prazos - já que se trata de uma cogitação - que o
Senado terá de venc_er para apreciar o projeto de ajuste fiscal,
uma vez que tenha sido aprovado na Câmara. O nobre Sena~
dor Mauro Benevides informava~nos que, segundo suas pesquisas, é praticamente impossível que merios de dezo·ito dias
:sejam demandados na tramitação do referido projeto nesta
Casa, depois de eter chegado aqui o texto aprovado pela
Câmara dos Deputados.
Neste particular, concitando os nossos companheiros,
quero dizer que esse assunto, independentemente de sua con~
trovérsia - suã importância aumenta em funÇão da controvérsia -, é da maior relevância para o País.
Reafirmo aqui o que disse ao então Ministro 'Gustavo
Krause, ao atual Ministro da Fazenda, Paulo Haddad, e ao
Presidente Itamar Franco: eu me empenharei, pessoalmente,
no sentido de fazer tudo que me parecer razoável para que
o Governo tenha sua viabilidade concreJ.,izada em termos de
um ajuste fiscal possível, levando em conta o tempo necessário
para aprová-lo, ·o tUmulto ocorrido no final do ano passado
e também certos_ preceitos constitucionais, beni. como aSpectos
relacionados à Federação e à preocupação que os Estados
e MunicípioS têm.
Nesse contexto, quero reiterar minha disposição de colaborar em tudo que me parecer seja cminíriiamente rawável,
para que este projeto vença todas essas· dificuldades, inclusive
regimentais e constitucionais, para a sua adoção.
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Desde o início não me coloquei contrário ao_ chamado
Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira. Quero
dizer que não o considero nocivo à economia brasileira. Não
o considero comparável, principalmente por causa dos patamares das nossas taxas de inflação, à experiência argentina
ou peruana.
Creio que ele não tem esseS aspectos nociVos e a comparação com tais experiências, e outràs até, possarri nos induzir.
Com estas duas observações desejo não apenas assinalar a
minha disposição de participar ativamente desse período de
convocação, mas, particularmente em torno desses dois projetes, atuar no sentido de produzir os melhores esclarecimentos, ajudando a que os nossos nobres pares produzam
a melhor decisão para os interesses do Brasil. Muito obrigado.

DURANTE O DISCURSO DOSR. ESPERIDIÃO AMIN, O SR. EPITÃCIO CAFETEIRA DEI:
XA A CADEIRA DA PRESID!fNCIA QUE É OCUPADA PELO SR. MAGNO BACELAR.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.

Concedo a

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB - PI. PronunCia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o Ministro das Relações Exteriores, Fernando
Henrique Cardoso, nosso_ colega, que enquanto esteve aqui
tanto abrilhantou e dignificou esta Casa,· no-momento, coTivi~
dado, empresta a sua experiência e a sua inteligêncía ao novo
Governo do Presidente Itamar Franco.
Sr. Presidente, o Ministro Fernando Henrique Cardoso
concedeu longa entrevista aos brilhantes jornalistas Franklin
Martins e Márcia Carmo, do Jornal do Brasil. Essa extensa
entrevista foi "publiCada ontem, domingo, dla 17-1~93. S. Ex~
respondeu a todas as perguntas que lhe foram formuladas.
Trata, por exemplo, do Governo Itamar que completou 100
dias, da inflação, dos pacotes napblítica económica financeira,
da sua expectativa com relação ao Governo e da política externa do Governo I ta mar. Mais especificamente sobre este último
ponto, responde se levará o Brasil ao PrimeiroMundo, como
queria o ex-Presidente Fernando Collor, ou se haverá uma
recaída terceiro-mundista; se a política externa irá prívilegiar
as relações com ·o Primeiro Mundo; como estão as nossas
relações com os Estados Unidos; quais os contenciosos do
momento; se o Ministro acredita no Mercusul; se deveríamos
ou não prestar mais atenção ao Nafta; e respondeu, também,
se o Brasil não corre o risco de perder para outros países,
como o México e a Argentina, a condição de interlocutor
privilegiado dos Estados Unidos. Também lhe foi perguntado
se, na ação política, como é que o Brasil pretende influir
no mundo; o que iremos defender no Conselho de Segurança;
como está a imagem do Brasil, hoje, no mundo; qual a expe_ctativa do Ministro em relação à administração Clinton e como
co Governo Itamar quer combater a miséria no Brasil.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, como se vê os brilhantes
jornalistas, nessa entrevista, se reportaram às mais importantes questões das políticas nacional e internacional, inclusive
sobre a próxima assunção do novo Presidente dos_ Estados
Unidos, Bill Clinton.
Requeiro, Sr. Presidente, que essa entrevista seja- Considerada lida, para que conste dos Anais, e possa set objeto
de apreciação, meditação ou, se for o caso, de crítica. Quanto
a mim, quero congratular-me com o Ministro Fernando Henrique Cardoso e com o Governo do Presidente Itamar Franco.
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Gostaria apenas de ler a resposta -dadã. à primeira e à
última perguntas:
"O Governo Itamar completou há pouco 100 dias,
qual o balanço que o senhor faz?"
Responde o Ministro: "Nesses 100 dias foi possível
acabar com vários fantãsmas: Primeiro, o da corrupÇão.
Este fantasma desapareceu. Não quero dizer que não
possa existir topicamente, mas não há mais um sistema
montado. Em segundo lugar, temos um relacionamento
entre Executivo e Legislativo como não se via há muito
tempo. Esse governo é congressual. O presidente dá
sinais claros de que respeita o Legislativo. Em terceiro
lugar, encaram-se os temas ·sobre os quais se falava
mas nada se fazia, como a -reforma tributária. Pode
estar certa ou errada, pode ser boa ou ruim, mas o
Governo mandou uma proposta e o Congresso está
discutindo. Em quarto lugar, começou-se a botar em
ordem a casa. Foi possível pagar os 147% aos aposentados, o funcionalismo e as dívidas do Itamarati."
E quanto à ultima pergunta:- "Como o Governo
Itamar quer combater a miséria no Brasil?"
S. Ex~ respondeu: Ao mesmo tempo em que pratica uma política de austeridade nos gastos, o Governo
definiu alvos concretos de investiinento: agricultura,
habitação e recuperação de estradas. Isso vai ter efeitos
no combate à pobreza. O problema é estar de olho
p-ara eVitar a inflação. Daí a: importância da refori:na
fiscal. O Brasil cansou de milagres. Também não há
populismo nisso. PopUlismo é uSai dinheiro público
para obter apoio. Não é o caso. Mas não vamos ser
ingênuos: não há solução razoável para a_ questão social
sem a retomada sustentada do crescimento económico,
não inflacionária. E o ponto de partida é reorganizar
o Estado. Itamar, com seu estilo de não fazer coisas
pomposas, está ajudando. Temos de fazer as coisas
mais simples."
Li apenas_ o início e o final da reportagem. S. Ex• se
manifesta sobre _os temas mais importantes e mais atuais, sobretudo com relação à nossa política exterior.·
Assim, Sr. Presidente, requeiro que esta entrevista na
íntegra, figure nos nossos Anais.

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
CHAGAS RODRIGUES EM SEU DISCURSO.)
O PRIMEIRO MUNDO COMEÇA AQUI
"Acabou o espetáculo". Com esSa frase,' o Ministro das
Relações Exteriores, Fernando Henrique CardosO, 61 anos,
define o governo Itamar e enteJ:ra o mar~etjg.g de Fernando
Collor, que, aliás, o desejava muito como Ministro. Depois
de 105 dias de governo, Fernando Henrique diz que é hora
de "arrumar a casa". Para isso, é preciso trabalhar e trabalhar.
Filho de general, ex-MDB, ex-PMDB e fundador do PSDB,
está dividido entre ser porta-voz do Brasil -fez oito viagens
inteniacionais em três meses - , aCompanhar de perto o deseMpenho do Executivo no Congresso e conversar com empresãrios e trabalhadores. "Temos que ser Primeiro Mundo aqui
dentro e depois seremos, naturalmente, no exterior". Para
isso, acha prioritário resolver problemas como miséria e inflação. Parlamentar há 19 anos, o mais indicado Ministro das
Relações: Exteriores, está gostando muito de ser governo.
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Porque é preciso e, principrifmerite, possível, como diz, fazer

muita coisa. Ele elogia o presidente e seu governo e conta
sobre a inevitável comparação que os estrangeiros fazem entre
Itamar e Collor. "Itamar sabe ouvir e falar. Não tem estilo
imperial". Na sexta-feira, o Ministro TalOu _em Brasília ao
Jornal do Brasil, sobre questões internas e externas. Hoje
à noite, viaja aos Estados Unidos, para a posse de Bill Clinton,
e depois vai à Inglaterra. "Temos que ser mais agressivos
no exterior".
- O governo Itamar completou há pouco 100 dias. Qual
o balanço que o senhor faz'?
-Nesses 100_ dias, foi possível acibar c_om vários f3.ntas-

mas. Primeiro, o da corrupção. Este fantasma desapareceu.
Não quero dizer que não possa existir topicamente, mas não
há mais um sistema montado. Em seg!-Jndo lugar, te~QS um
relacionamento entre Executivo e Legisl3.Hvo como nã ose
via há muito tempo. Esse governo ê congressual. O presidente
dá sinais claros de que respeita o Legislativo. Em terceiro
lugar, encararam-se os temas sobre os quais se falava mas
nada se fazia, como a refornla tributária. Pode estar certa
ou errada, pode ser boa ou ruim, mas o governo mandou
uma proposta e o Congresso está discutindo. Em quarto lugar,
começou-se a botar em ordem a casa. Foi possível pagar os
147% aos apos_eritados, o funcionalismo, as dívidãs do Itamarati.
---- As luzes nas embaixadas se acenderam de novo •••
- As luzes foram acesas e novamente temos telex para
nos comunicar. Também foi possível pagar os hospi~i_s. Então, nesses 100 dias foi possível dar sinaís de que -este país
é viável. O 13rasH é viável. Hoje há uma enorme disponibilidade de capitais no_ inundo. No exterior, tenho ouvido
que, finalmente, a América do -SUCé Uma zona de paz. A
Europa está complicada,_ com conflitos nos Balcãs, na Europa
do Leste. Aqui no Brasil ternos recursos humanos razoáveis,
base universitária, um certo desenvolvirriehto- teCnOlógico. Temos a experiência instituticional de um Estado que nasceu
há dois séculos, CongresSo funcionando, iinprensa ativa e livre, sindicatos· atuantes.
- Mas e a inflação, não atrapalha?

-É o nosso grande problema. Mas não se acaba com
a inflação por nHlagn.~. Quando se tentou isso, não deu certo.
Tem que ser um processo mais persistente, co"m menos truques.
- O governo não vai apelar aos pacotes?
-Não vai haver pacotes. Estamos propondo uma reforma fiscal porque precisamos de recursos a-dicionais para comprar títulos da dívic.!a interna, para baixar os juros e a dívida.
O governo vai manter uma atitUde coerente~ para acabar com
esse temor de que podem vir novoS pacotes. Qu3.ndo há ruído,
isso dá confusão e acelerada a inflação. Porque ela hoje não
é monocausal, é fesult3do de uma sliuação de desordem, que
gera ansiedade nas pessoas, elas começam a querer passar
na frente das outras para não perder ou para ganhar mais.
Então, vamos desinflar a crise, ter um orçamento equilibrado,
aumentar a receita para poder fazer _obras. É a maneira sadia
de combater a inflação.
- O senhor está otimista?
-Claro. A Inglaterra ficou muito tempo numa situação
de up and down, de zigue-zague. Nínguém apostava na Ingla-
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terr_a. Mas se organizou. Vi a FraJ:!~~- e a Espanha pobres.
HoJe são países ricos. O Brasil tem condições de ser um país
decente em 20 anos, se a elite brasileira não for cega e entender
que tem de pagar impostos e investir. Ê preciso voltar a acreditar no Brasil, não como bazófia~- -mas como exercício de
disciplina diária. O povo precisa voltar a ter confiança no
gov~rno.
- Dá para ter?
-Eu tenho dito que o poder no Brasil ficou triste. Ele
não era triste com Juscelino, com Jânio, com Jango. Ficou
triste depois, porque f9i usurpaqo, não tinha legitimidade,
foi exercido de forma imperial. Isso é inri -sinal de que a
sociedade está doente.
- Para o senhor, o poder é triste também no governo
Itamar?
-Ainda é triste, mas espero que seja cada vez menos.
Se as coisas começarem a andar em ordem, o poder deixa
de ser um exercício de angústia. Não ach_o que se deva cair
na alegria boba, mas não é bom ficar numa situação depressiva. No governo anterior, essa tristeza que se apossou do
Brasil foi substituída apenas pelo espetáculo. Hoje não tem
mais espefáculo. O espetáculo acabo_u. Agora é a normalidade.
- A política externa no governo Itamar levará o Brasil
para o Primeiro Mundo, como queria CoUor, ou haverá uma
recaída terceiro-mundista?
~O terceiro-mundismo acabou. Hoje não há nülguém
que se õrganize em função da idéia terceiro-mundista. Todos
aspiramos a ser Primeiro Mundo, mas, para isso, temos- de
começar internamente. Só -se pode ser PrimeirO Mundo lá
fora se formos aqui dentro também. Então, temos de botar
a casa em ordem, melhorar o nível educacional do povo,
distribuir melhor a renda no país -aí naturalmente entraremós no Primeifo Mundo.
- A politica externa vai privilegiar as relações com o Prime:iro Mundo?

-Estamos vivendo uma etapa em que -acabou a biPolaridade entre Estados Unidos e União Soviética. Mas, a nova
hegemonia americana ainda não tem seus contornos definidos.
Não se sabe até o momento como ela vai exercer- se dentro
de um sistema múltiplo de alianças ou isoladamente, se dentro
do Conselho de Segurança da ONU ou fora dele.
- Como estão nossas relações com os

Estados~ Unidos?

-Tínhamos um antigo dossiê de contenciosos com os
Estados Unidos, que foi se resolvendo ao longo do tempo.
Havia a questão dos direitos humanos, que afetou nossas relações durante o período da ditadura, especialmente na administração Carter. Havia a qu-estão do meio ambiente, onde demos
a volta por chila na Río-92. Agora, nós é que cobramos um
compromisso americano com o tratado de biodiversidade com
o tratado de biodiversidade e com a Agenda 21. Havia" ainda
o problema da proliferação-nuclear, que também fc;>i superado.
Então não existerri mais gi'andes problemas políticos.
- Os contenciosos ª2ora são basicamente ecop~micos?
--- Exatamente. Todos os países que crescem enfrentam
isso. Ao crescer, entra em choque, disputa mercados. DevemoS-enCárar-iSso com naturalidade e maturidade. Nossa política externa deve preocupar-se em não contaminar o conjunto-
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de relações -com os Estados Unidos por causa de choques
em um determinado plano. Não vamos transformar isso numa
bandeira de luta política. Por exemplo, os Estados Unidos
estão sobretaxando nossas exportações de aço. Vamos defen~
der firmemente nossos interesses nesse ponto, e, s-e· fornecessário, ·recorrer a outraS instâncías internaCiOrta:iS-; ·Mas sem
espírito de beligerância.
-- -

- Como está o Mercosul? -

- Há uma vontade política dos quatro países de caminhar
na direção de um mercado úniCo. Mas também há problemas.
O Brasil promoveu, no governo· anterior, um~a baixa tarifária
muito grande, que aliás foi pouco reconheciâa- no-mundo.
E não pedimos nada em troca, o que talvez tenha sido um
erro._ Nossas barreiras tarifárias estão, portanto. decrescendo.
Mesmo assim, pá um caminho complicado pela frente.
- O senhor acredita no potencial do Mercosul?
-Muito. Em dois ou três anos, o_ comércio entre os
quatro países passou a US$3 bilhões para US$6,3 bilhões,
mais que dobrou. E está crescendo rapidamerite agOia. Então,
o Mercosul é uma coisa: importante.
--

- Não deveríamos prestar mais atenção ao Nafta (North
American Free Trade Agreement, reunindo EUA, Canadá e
México, assinado em 92)?
- Estamos prestandO atenção ao que-está ocorrendo no
HemisfériO Norte. O Nafta é uma realidade ou, pelo menos,
uma tendência. Por isso, com os _demais países do Mercosul,
montamos uma reunião chamada de "quatro mais um" os quatro países mais OS EUA. Vamos querer-saber melhor
o que é o Nafta, que abertura ele terá ou que conseqüências
trará para nossa economia~ NãQ vamos fazer a política da
avestruz e ignorar o Nafta, mas ~emos de ter claro que os
americanos, canadenses e mexicanos não estão querendo abri~
lo. Aliás, os chilenos querem entrar e não conseguem. É
bom lembrar que temos um comércio exterior muito diversificado. O principal cliente do Brasil hoje, com? gt!Ipo, _é a
Comunidade Européia. Trinta por Cento de noSsaS expOrtações vão para lá. Umy~mco m.ais de 20~-vãô par~:õs El!~·-.
cerca de 20% para a Asra e-mrus 20% para a Aménca Latma.
Portanto, temos relações -comerciais ID.hitOdiversifiCadas. O
Brasil é o únicO país-da América Latina_ c~j~~ p~u!~-d~_ exportação é composta de mais de 60% de produtos industrializados.
- O Brasil não corre o risco de perder para outros países,
como México e Argentina, a condição de interlocutor privilegiado dos EUA?
-Não acredito que os EUA desconsiderem um país do
porte do Brasil. Somos 60% do PIB da América Latina. Por
nossa populaçáo;produto, industrialização; comércio externo,
não podemos ser desconsiderados por um país que tem noção
do mundo, como os EUA. Não temos aflição Com essãS cOiSaS.
Nossa relação com os EUA não pode se basear numa corrida
contra tal ou qual país. Tem de se apoiar nos interesses dO
Brasil.
- Na açáo política, como o Brasil pretende inftuir no
mundo?
-Hoje estamos no Conselho de SeguranÇa da ONU,
pela sétima vez. Queremos ter Um papel na modificação âa
Carta da ONU, em 1995. Por isso o presidente Itamar foi
a Dacar, na reunião do GriiPo dos 15. Não foi por terceiro~undismo, foi por realismo, porque o Grupo dos 15 arrasta
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um conjunto de países importantes. O Brasil tem tido facilidade para ser eleito para órgãos da ONU por causa dessa
política realista, não fica dizendo que pertence ao mundo
x ou ao mundo y. Nós estamos no mundo real, que é composto
por países muito distintos. - -

-- -_""=-O que o Brasil vai defender no Conselho de Segurança?
~Como disse antes, ainda não está claro se a relação
das grandes potências vai ser negociada no Conselho. Se for,
ele é o fórum central do mundo. Hoje, a ONU está assumindo
papel crescente de força de paz.

- Força de paz ou de polícia?
-Isso tem de ser examinado pelo Conselho de. Segurança. É _preciso resolver se a ONU vai ser força de paz ou
de intervenção. Até agora, elas são convocadas em ameaças
à paz mundial. No caso do Iraque, a base era essa. Mas há
tendências ainda não expressas claramente, de que se passe
a outro tipo de intervenção. E isso tem de ser muito bem
disc_utido. Nós queremos jogar um papel nessa questão.
- Se o Conselho não for o fórum para a hegemonia dos
EUA, como será?
-Se não for o Conselho ou a assembléia da ONU, a
situação vai se complicar muito no-miiriâO. -QuãJ seria a solução? A força? Temos de cobrar dos grandes países que tenham. no nível internacional, o mesmo compromisso com
a democratização que têril no plano interno. Ou seja, o princípio deve ser o da representatividade da negociação~ do respeito às decisões. Não pode ser o princípio da força.
- Como está a imagem do Brasil boje no mundo?
-Houve um momento em que_ era muito ruim, agora,
é variável. O impeãChment jogou -um papel positivo, nossa
presença económica é positiVa, a inflaçâo é negativa~ a Violêricia contra os meninos de rua é negativa. O impeachment ajudou muito. Agora em Madri, na cúpula ibero~americana, pude
sentir a confiança rias instituições do :s·rasit Foi frnportante
que ã.s manifestações de rua- não tenham sido violentas.
- Qual sua expectativa em relação à administração Clinton?
-Ela está colocando de_ novo e:m discussão temas que
nos interessam. Creío que Oínton Vá.i i-eiVindicãr 3. volta aos.
temas da economia real, não só da economia monetária. Ou
seja, produção e emprego·.
- A onda neoliberal que dominou o mundo estaria cedendo?
-Conversei na Espanha com Alfonso Guerra, chefe do
PSOE e ex-vice-primeiro-ministro do Felipe GoDzález. Ele
acha que estamos assistindo a uma correção no movimento
do pêndulo. O Estado vai ter um pouco mais de peso. Não
que vá se voltar ao Estado-produtor, porque hoje as forças
produtivas privadas são sufic1eiiteinente fortes: Mas, qtiem
cuida da pobreza? É o mercado? Em países que têm_ muita
pobreza, como o Brasil, sem a-ção pública coordenada não
se resolve o problema da pobreza.

- Como o governo Itamar quer combater a miséria no Bra~
sil?
--Ao mesmo tempo em que pratica uma política de austeridade nos gasto_s, o gove-rno-definiu alvos concretos de investi- mento: agricultura, habitação e recuPeração de estradas. Isso
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vai ter efeitos no combate à pobreza. O problema é estar

de olho para evitar a inflação. Daí a: ímpOrtãiicfa da refQrma
fiscal. O Brasil cansou de milagres. Também não há populismo
nisso. Populismo é usar dinheiro público para obter apoio.
Não é o caso. Mas não vamos ser ingênuos: não há solução
razoável para a questão social sem a retomada sustentada
do crescimento ecOnômico, não inilacionária. E o ponto de
partida é reorganizar o Estado, Itamar, com seu estilo de
não fazer coisas pomposas, está ajudando. Temos de fazer
as coisas mais simples.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Aureo Mello.
O SR. AUREO MELLO (PRN -.:..:_ AM. PronunCia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores~ há dias, a Tribuna da Imprensa, superiormente dirigida por Hélio Fernandes, completou 40 anos de
--- - existência.
Não sei de antes, mas desde quando Hélio Fernandes
assumiu o comando desse jornal com aquele destemor que
lhe é característico e a invejável cultufa -que lhe é peculiar,
a Tribuna da Imprensa, embora seja um jornal de pequeno
capital, porque não tão rico quanto os chamados grandes órgãos da imprensa nacional, tem tido uma linha, uma direção
de independência e de coragem ve_rdadeiramente invejáveis
e que servem de motivo para orgulho da imprensa nacional,
a imprensa chamada independente, que nã() _aceita influências
que estejam paralelamente situadas com a verdade.
Hélio Fernandes escreve usando a pena como um samurai
usaria a espada, como um mosqueteiro usaria O florete, como
um grande pintor estaria exercitando a sua arte com o seu
pincel. Hélio Fernandes é um homem realmente especial,
uma personalidade, ao mesmo tempo, de bravura e de candura. Conheço-o há muito-e sempre o soube valente e destemido,
mas também sempre o vi se comovendo anie os apelos que
lhe sejam formulados dentro da justiça-, ante os pedidOs dos
fracos, daqueles oprimidos, que ne·cessitam de um cavaleiro
andante para a sua defesa, profligando sem temor, às vezes,
Gargãntuas e GoliaS do poder ecoriómico, social e político.
Ali está, com a sua funda, -sempre pronto -para desferir a
pedra no lugar certo e ver tombar os jequitibás, com o estro11do
com que as árvores centenárias caem no Meio da selva, rlboinbando e ecoando a longas distâncias. ·
A Tribuna da Imprensa, hoje em dia - e a cada dia
vem-se tomando um órgão mais popular e mais difundido
no Rio de Janeiro e no Brasil todo- é um jornal modelar.
Ao seu lado estão companheiros de luta, entre os quais o
meu amigo e conterrâneo Limongi Neto, ajudando Hélio. Fernandes a construir um edifício inesquecível no urbanismo jornalístico do Brasil. Hélio Fernandes acomete, de quando em
vez, à televisão, e a sua palavra, os seus ensinamentos, os
seus conceitos, as suas conclusões e as suas observações são
nítidos de um homem que tem no sangue o mesmo sangue
da inteligência fantástica de Millõr Fenandes, seu innão, que
é uma glória e uma honra do pensamento literário e também
do jornalismo e do humorismo brasil~iros.
Portanto, nesse ensejo, Sr. Presidente e eminentes Srs.
Senadores, devemos nos regozijar com o ~vento, o aniversário
da Tribuna da Imprensa, e manifestarmos aqui, desta Representação dos Estados brasileiros, a nossa muita alegria por
esse acontecimento e os sinceros votos, o desejo veemente
de que muitos e muitos anos estejam pela frente, com êxito
para esse jornal no qual, felizmente, podemos confiar e ter
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a certeza de que o que ali está escrito -i a expressão de um
magistério exercido na imprensa· com aquela probidade e honradez, com aquela dignidade e coragem que deve ser a peculiaridade dos grandes jornalistas pátrios.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
se aSsocia às homenagens que V. EX' presta à Tribuna da
Im_prensa, ao enaltecer o brilhante e bravo jornalista Hélio
Fe_ma(ldes, por entender que são meritórias, e o povo brasileiro deve reconhece~; aquele órgão de imprensa pela importância que tem para as classes menos favoreci_das.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB - RO. Pronuncia
o seguinte discurso sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senad_pres, venho à _tribuna, hoje, quase para repetir
uln 'pronuriCiameitto ....qUe fiz, há~ cetto tempo, a respeito
dos consórcios no Brasil.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é abusiva a ação que se
faz contra o consorciado neste País. Refiro-me aos consórcios,
principalmente de automóveis, onde· o cidadão, a cada mês,
é duramente assaitado.
Vou le·r ·aqui dados de doiS extratos de um .consórcio
de automóveis ligado à Oiganização COrisõ.tcio Nacional administrada pela GM, onde se coloca: contribuição de fundo comum,_ fundc:>·.dç. r~_tvJ. taxa de admini.St'r3.Ção, e por aí vai.
Todos os meseS a:pa:rece mãis uma cifra sein explicação.
Para s.e ~er-uma idéia, tenho aqui uni extrato, cuja prestação foi paga no dia 21·de dezembro, onde se tem: contribuição
de fundo comum: Cr$279.000,00; furido de reserva:
Cr$13.000,00; 'prestação do mês: Cr$3.608.000;00. Somandose tudo, tem;seum total de Cr$4.432.437 ,32. No mês seguinte,
a prestaçãd dei mês -contribuição é de Cr$4.488.789,35;
s6 a diferença de uma prestação é de mais de Cr$1.000.000,00.
Ainda ·se·- tem _a taXa de administração no valor de
Cr$324.763,42 e o fundo de reserva no valor de Cr$180.424,00,
totalizando Çr$5.117.219,86.
..Ora, Si . .Pr~si«;iente, au.me:pta-se a prestação mc~nsal dos
con'sórdos sem nenhuma explicação, e as justificativas são
a~ niais- eªtap·afúrdias;__ .não há um embas_amento legal para
isso, e, quando o cidadão vai reclamar desses consórcios, não
há quem possa atendê-lo, não há responsável por isso.
Estou chamando a atenção do Ministério da Justiça e
do Banco Central m.als uma vez, para que se apurem essas
irregularidades griiantes que estão assaltando o bolso do cortsorciado. ~ preciso que se tolDe providências, não podemos
continuar desta má(leira. Os consórcios, nô Brasil, são uma
brincadeira.
Não há..-:_ quero, aqui, repetir, Sr. Presidente, Srs. Senadores -nenhum e!mbasamento, e as explicações são as mais
·
estapafúrdias.
Ou se tomam prOVidêncl~--a respeito desse abuso, ou,
como estamos vendo acontecer, crescerá, cada vez maiS, a
inadimplência daqueles que, ludibriados pela propaganda dos
con~órcios no Brasil, se dirigem, com as suas resery~, para
comprar um automóvel, ou coisa que o valha. No prime.iro
mês, a prestação tem um valor; no segundo mês, vem Um
aumentai inexplicado, e quarido se termina de pagar esses
consórcios, ninguém sabe a quantas anda o tal "Fundo de
Reserva", como está se~do administrado etc. Porém, para
se obter alguma explicação, ~ preciso recorrer ao Judiciário.
É preciso que as coisas com relação aos consórcios sejam

Janeiro de 1993

'

transparentes. Aument.a a cada dia o número de desistentes
dos consórcios, porque o que tem havido é o mais absoluto
desrespeito ao consumidor.

O Sr. Bello Parga -
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Permite-me V.

EÍ<' um aparte?

OSR. RONALDO ARAGÃÓ .:.._ P~is não, nobre Senador.
O Sr. Bello Parga - Serei breve. De todos esses abusos

que V. Ex• acaba de yerberar, há um mais grave, Senador
Ronaldo Aragão:·é aquele do consorciado que paga suas prestações, escorchantes, muitas vezes, CO!DO V. Ex~ acabou de
demonstrar, e, rio firil, eles não entregam o objeto financiado,
seja carro, camiOô'"etã ou eletrodoméstico. A imprensa doBrasil está cansada de denunciar essas irregulaQdad~s, e, no entanto, esses consórcíos confiriuarn assaltando, como bem disse
V. Ex~, a bolsa do consumidor brasileiro. Associando-me ao
seu protesto, estranho que providências mais severas da parte
do Ministério da Justiça, do Banco Centrai ou do Ministério
da Fazenda não sejam implementadas para c:oibit esse abuso.
O SR. RONALDO ARAGÃO-Agradeço a V. Ex•, Senador Bello Parga, porque esta é a segunda vez que venho
à tribuna do Senado denunciar esse tipo de abuso que se
vem cometendo há longo tempo pelos consórcios no Brasil,
e ninguém dá nenhuma- explícação - nem Ministério da Justiça nem Banco Central nem Ministério da Fazenda, nenhum
órgão, nenhuma autoridade. O úníco--preju-dicado, porque
não há nenhuma satisfação nem do consórcio neni desses órgãos respon-sáveis pela política de consórcios, é o consorciado
que, a cada mês, vê na sua prestaç3:o incluída determinadas
despesas, contribuições, fundo não sei das quantas etc. Tenho,
aqui, um demonstrativo. Vejam s6 que absurdos são cometidos. O cidadão, ao ingressar no plano, no início do ano,
o preço do carro- é "x" e a prestação, "y". No fim do ano,
a prestação estará sendo paga como se fosse o preço de um
carro O km, o que é mais um abuso.
Aqui, temos um 'demonstra~ivo,_ çmde se lê: "Saldo anterior", cuja quantia ninguém sabe, .. Arrecadação do mês",
"Fundo de Reserva", outT?s ~~l~r~s...past?.~ _n9·mes, llin valor
de Cr$3.000.826.272,77. Nmguem entende ISSO, é uma verdadeira "caixa prefa". E todo mês ·aparece màis-_uma contribuição do fundo, uma taxa de administraÇão, e por aí vai.
Qual a conseqüênCia? O cOn'sotdãdo,-·que 'já vem págando
há mais de um ano, vai ter de desistir do ·plano, porque não
consegue pagá-lo, pois o seu reajuste ·sa]arial não é m~nsal,
e o consórcio; de quinze em qúhize·· dias·, faZ a átUalização
das prestações, devido ao aumezito -do ·alltoinóvel e de outros
• itens. No fim, é prejudicado aqueie que acreditou·que po~eria
adquirir um bem de consumo através âe_ consóft.\o, jfi que
seus recursos não lhe permit~ril'adcju~rf~ ~~; C?~ri-o pagando
ã vista. É pura ilusãó. O abuso corítinua e hão-se tç>rn_a nenhuma providência.
.
_ . _______ . ,
Quero aqui, niais uma vez, repitO, cb-amar a atenção
das autoridades responsáveis, paia Que tomem providências,
que tragam explicações e que façam alguma _coisa, a·firr,t de
dar cabo aos abusos que se com.etem ~~~S_K~I:e~. " _..·. ~
Fica aqui, póttanto, Sr. PreSidente, Srs:.senádor;~, maiS
uma vez, a minha reclamação~ máls Ulri;i Vét 'charha~do a
1
atenção para esse ·eSCândalo que Sãd o:;· coh SõrCiôs bras}~eiros.
Sabemos que fqi instalada uina Coípis'sª6 )~ariamentar
de Inquérito pata apurar essâs irregularidades, mas é uma
CPI que nunca anelou, que nada apur~u _até_ ·~gora,_ porque
os interesses envolvidos são muito fortes.

'

~--·

Em outra oportunidade, voltarei a esta tribuna para falar
a respeito de mais um abuso, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que são as mensalidades escolares no Brasil. É mais um descaso para com o cidadão, que, além de não contar com vagas
para seu filho na escola pública, vê os donos das escolas particulares aumentarem os preços das mensalidades ao seu belprazer.
Quero, daqui, chamar a atenção do Ministério da Educação para essa questão.
O Sr. Beni Veras- V.

Ex~

me permite um aparte?

O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço o nobre Senador
Beni Veras.
··' ·
O Sr. Beni Veras- V. Ex~ referiu-se â Comissão de
Inquérito referente aos Consórcios, da qual sou presidente.
A ComiSsão tentou reunir-se multas vezes, aqui, rt6 de"correr
dos últimos meses do ano passado. Infelizmente, não encontrei
receptividade dos companheiros, que não foram ãs reuniões,
e não tive a oportunidade, portanto,_ de fazer a instalação
da Comissão e fazê-Ia funcióriaf. · Rea4D-ente, houve um descompasso, pois os comparl&eiros esta-vam Com seu tempo tomado com outras comissões e não, tiveràin oporturiidade de
participar da instalação da ComiSsão que vai investigar a atuação dos consórcios em todo o País. Entendo que o tema poderá
ser retomado agora, quando há mais espaço aqui no Congresso
para tratar do tema, uma vez que o assunto realmente merece
ser examinado em profundidade. Agora, eu queria esclarecer
a V. Ex~ que a Comissão não se reuniu assiduamente porque
não houve disponibilidade de espaçO e faltou tempo aos companheiros do Congresso pafa'·d~la~pârtidparem. Da nossa
parte, o intuito é deixar as ·cóisas ·etn prãtós limpos. Não
tenho nenhum compromisso com nenhuln consórcio, não participo de nenhuma organização desse tipo. Então, o nosso
intuito é esclarecer a questão. Havendo oportunidade, nós
faremos isso.

O SR. RONALDO ARAGÃO - Agradeço ao eminente
Colega, Senador Belli Veras..-Eu._neri:t sabia que V. E~ era
o presidente da Comissão que vai investigar os consórcios.
Não vai aqui nenhuma restrição à atuáÇão- ae V. Ex~. logo
um Parlamentar considerado da maior probidade nesta Casa.
Sei do interesse que tem V. Ex~- em colocar tudo a limpo
quanto a esse problema.
Vou empenhar-me para que se reúna essa comissão que
tratará da questão dos consórcios no Brasil, a fim de que
tudo seja posto às claras .
Recebi, Sr. Presidente, correspondência relativa ao problema das escolas particulares, nos seguintes termos: "Senador, o mesmo que V. Er denuncia agora aconteceu rios planos
da assisténcia médica privada, com efeito parecido. As empresas arrecadam muito, o _contribuinte chega ao ponto de não
poder pagar mais e perde o direito ã assistência médica . .,
- É outro absurdo! É preciso que as autoridades competentes tomem as providências cabfveis e neces_sárias coibindo
tais abusos no País. Não é possível que essa situação continue.
Com relação às escolas privadas, os donos das mesmas
cobram mensalidades absurdas e pagam mal aos professores.
Para se ter uma idéia, hoje determinadas escolas privadas
do Distrito Federal estão cobrando, por aluno, uma mensalidade de dois milhões de cruzeiros. Não creio que um professor desses _estabelecimentos ganhe mais de seis milhões
de cruzeiros mensais.
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Falarei a respeito dessa questão, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, em outra oportunidade
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: .
- Albano Franco - Alfredo Campos -" Aureo Mello
- Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio - Es_peridião Amin
- Francisco Rollemberg - Gilberto Miranda - Henrique
Almeida- Hydekel Freitas -Iram Saraiva- João Calmon_
-João França --Jonas Pinheiro- José Fogaça- Júnia
Marise- Magno Barcelar- Marco Maciel- Nelson Carneiro~
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra, para uma breve comunicação, ao nobre Senador Beni
V eras.
O SR. BENI VERAS (PSDB - CE. Para uma breve
comunicação. Se111 revisão do orador.) -Sr. President~. Srs.
Senadores, hoje, participamos de um aimoço com o-Sr ._M.i,nistro da Fazenda, Paulo Haddad. Nossa intenção era conversar
com S. Ex~ a respeito do andamento da comissão qUe estuda
os desequilíbrios inter-regionais brasileiros. Nesse contato,
levamos ao Sr. Ministro nosso propóSito a respeito do relatório
que estamos elaborando 1 com sugestões que objetivam reduzir
os desequilíbrios inter-regionais brasileiros.
As propostas levadas ao Sr. Ministro como prévia do
relatório que será apresentado são as seguintes, que passarei
a enumerar.
Em primeirO lugar, realçamos a necessidade de que fosse
dado um tratamento especial ao problema da educação na
Região Nordeste principalmente, porque essa região conta
hoje com 38,7% da sua população analfabeta, acumulando
52% dos analfabetos do País. Ora, se a região tem 52% dos
analfabetos do País-, é neCessário que o problema da educação
de 19 grau, lá, seja trata9.o de maneira especial. Não serão
programas nacionais ·comuns que resolverão o problema do
analfabetismo da maioria de sua população. É necessário que
consigamos, junto ao_Ministério da Educação, a elaboração
de planos específicos, em virtude do tremendo atraso em qtie
se encontra no que diz respeito-à educação de base.
Também sugerimos, no capítulo que diz respeito à educação, que fosse feito um reforço na educação profissionalizante,
de tal maneira que o 2~ Grau incorporasse a formação profissipnal de um número maior da população, que seria preparada
para o trabalho, em benefício do seu desenvolvimento.
Também conversamos oom o Sr. Ministro sobre o nosso
propósito de discutir os incentivos que são dados à região:
FINOR, Fundo Constitucional e outros mais. Entendemos
que esses incentivos perderam a sua capacidade de galvanizar
a formação de empresas e a dinamização da economia regional. Ao longo do tempo, sofreram muitos danos, muitas alterações e hoje já não são mais capazes de alavancar o desenvolvímento económico da região.
Sugerimos, no caso, que seja criada uma corporação financeira de investimentos na região, e que será responsável
pela criação de novas empresas que possam dinamizar determinados setores_da economia. Essa corporação seria uma subsidiária do Banco do Nordeste do Brasil e do Banco da Amazônia, no caso do Norte, e se encarregaria da criação de pólOs
de desenvolvimento na região. O Porto de Suape, por exemplo, em Pernambuco, que se encontra estagnado há bastante
tempo por falta de recursos, tefia, na corporação financeira.
condições de adquiri-los, para concluir aquele projeto que
é importante para o seu desenvolvímento.
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Da mesma maneira, a realização dos pólos de ~nvesti
mento do Ceará, do Piauí e do Maranhão, do Rio Grande
do Norte e da Paraíba precisam de investimentos mais volumosos, que não se encontram hoje disponíveis e que deveriam
ser levados através da Corporação Financeira de Investimentos.
Também conversamos com o Sr ._Ministro sobre as aplicações orçamentárias na região, feitas numa propOrção inferior
à população, ou seja, o Governo investe no Nordeste valores
muito menores do que a região necessita; 28,8% da população
nacional se concentra lá, mas a região só recebe 12% _dos
investimentos federais. Isso é verda® em relação aos investimentos orçamentários, aos investimentos do BNDES, do Banco do Brasil e das estatais. Esses, sim, são bem inferiores
ao que a região deveria receber. Por serem inferiores, a região
não tem condições de financiar o seu desenvolvimento, e os
fundos criados com esse objetivo funcionam sUbstituindo re·
cursos que outras regiões recebem através dos bancos nacionaiS das estatais. Não é um recurso que vai, adicionalmente,
reforçar a economia regional, mas, sim, substituir recursos
que hoje são apartados através do Banco Nacional do De_senvolvimento Económico e do Banco do Brasil.
Frisamos ao Sr. Ministro a necessidade de que os órgãos
de caráter regional responsáveis pelo combate à seca no semiárido, como o DNOCS, sejam alvo de uma alteração substancial que os torne mais capazeS de abordar o problema em
toda a sua extensão. Hoje, são órgãos antigos, que não foram
atualizados com o correr do tempo e que se acham incapazes
de acompanhar a demanda regional para um combate adequado ao problema das secas. Nós vimos aqui reclamando da
seca a vida toda. Ainda este ano, o Nordeste está a braços
com uma seca séria, que parece que permanece no ano de
1993. Os recursos hídricos se acham completamente esgotados
e estamos a braços com uma quase tragédia. IssO seria evitável
se o DNOCS tivesse cOndições de planejar, pelO menos num
perfodo de dez <;mos, a execução qe _recursos hídricos que
cobrisse os vazios hoje existentes, que seriam, dessa maneira,
postos a serviço da população, que tanto sofre o problema
das secas. É uma questão de planejamento governamental
e não há razão para não fazê-lo.
Também sugerimos que o Conselho da SUDENE incorpore o planejamento do DNOCS e possa consagrar também
o planejamento desse órgão, a fim de que ele possa estar
em sintonia com o planejamento da SUDENE. Propusemos
a<? ~r. Ministro também sejam estudadas as formas de integração das Regiões Centtó-Oeste, Norte e Nordeste. Entendemos que as três regiões unidas através dos meios de transpõrtes
poderiam se potencializar e vencer as enormes desigualdades
inter-regionais exiStentes hoje.
Por fim, propusemos ao Sr. Ministro que, no programa
de luta contra a pobreza que o Governo está estruttitando,
seja levado em consideração que a maioria dos pobres do
País está concentrada no Nordeste. Esse programa deve levar
em conta a necessidade de aquela região receber uma atenção
especial no tocante a essa problemática...específica, uma vez
que concentra a pobreza em larguíssima escala. Em números
comparativOs, observamos que a maior parte dos pobres do
País se encontra concentrada no Nordeste- 38,7% da população víve em estado de pobreza absoluta. Daí, deduzimos
que o problema não pode ser visto-ae maneira generalizada,
comparando a Região Nordeste com as demais regiões. Teria
que ser discriminatórío, devendo olhar mais para a região
que mais precisa do combate à pobreza.
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O Sr. Ministro ouviu os nossos argumentos e nos assegurou que examinará com cuidado o relatório da Comissão d.e
Assuntos Inter-Regionais, que será emitído brevemente, e
procurará, no âmbito do Governo, criar condições para que
as sugestões sejam transformadas em medidas concretas de
apoio às regiões subdesenvolvidas.
Muito obrigadoy Sr. Presidente.

Voltamos à lista de oradores.
Não há oradores inscritos.
Está franqueada a palavra. (Pausa.)
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

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência,
nos termos do art. 174 do Regimento Interno, dispensa o
período correspondente à Ordem do Dia da sessão de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada
a sessão.
-

ORDEM DO DIA
(Levanta-se a sessão às J5horas e 51 minutos)
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA !O• SESSÃO, EM 19 DE JANEIRO
DE 1993
1.1 - ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - ComuniCações da Presidência
-Recebimento do Ofício n• S/11, de 1993, do Governador do Estado de Sergipe, solicitando a retificação da
Resoluç'ão do Senado n~ 92, de 1992, que autOrizou o Governo do Estado de Sergipe a elevar temporariamente o
limite de endividamento daquele Es_tado.
- Recebimento do Ofício n' S/12, de 1993 (n' 1/93,

na origem)~ do Governo do Estado do R.io Grande do
Norte, solicitando autorização para contratar operação de
crédito, para os fins que especifica.
- Recebimento do Offcio n' 15/93, do Coordenador-Geral de Assuntos Externos da Secretaria do Tesouro
Nacional, através do qual encaminha, nos termos do parágrafo único, artigo 6• da Resolução n' 20/91, do Senado
Federal, documentação referente às despesas de_operações
externas relativas aos contr.atos de Regularização dos Juros
Devidos em 1989/1990.
~
-Designação do Senador Magno Bacelar para representar o Senado na II Reunião da Comissão Interparlamentar Latino-Americana de Direitos Humanos, realizada
em Santiago do Chile, no período de 15 a 17 do corrente
mês.
-Designação do Senador Dario Pereira, para representar o .Senado Federal nas reuniões da Junta Diretiva
e da Comissão de Assuntos Políticos do Parlatioo, a realizar-se na cidade do México, no período de 27 a 30 do
Corrente mês.
-Recebimento de requerimeqto de licença do Senador Pedro Teixeira, no período de 25 de janeiro a 21 de
fevereiro do corrente ano.

1-2.2 - Discurso do Expediente

SENADOR NEY MARANHÃO -Defesa da participação da República Popular da China e de Taiwan, no
GATT.
SENADOR GILBERTO MIRANDA - Violência
sofrida por S. Ex•, na cidade de São Paulo.
SENADOR EPITÃCIO CAFETEiRA- Desmentindo comentários a respeito de opinião de S. Er, sobre
o plebiscito do próximo dia 21 de abril, em artigo da Folha
de S. Paulo de hoje.
SENADOR PEDRO SIMON- Comentários sobre
denúncias feitas pelo Governador Antônio Carlos M-agalhães da existência de corrupção no Governo Itamar Franco.
.
SENADOR CARLOS PATROCíNIO- Conclusão
da Comissão Mista deStinada a investigar a incidência de
esterilização em massa de mulheres no Bra&il.
SENADOR ODACIR SOARES - Projéios cie Lei
da Câmara n'' 66/92 e 127/90 sobre a modernização dos
portos, constantes da O:çdem do Dia da presente sessão.
. SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - ImportânCia das trucro e pequena empresas na economia brasileira.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Conseqüências da alta e persistente inflação para o País.
SENADOR LOUREMBERG NUNES ROÓJ;A Protestos ao desrespeito do Governo português .aos tratados assinados com o Brasil, barrando a entrada de btasileiros em seu território.
- ·1.3- ORDEM DO DIA
Ofício n' S/9, de 1993, através do qual o Governo
do Estado do Mato Grosso do Sul solicita autorização para
contratar operação de crédito, junto ao Banco Coi:nercial
Bancesa S.A., no valor de noventa e três bilhões, duzentos
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e noventa e nove milhões, trezentos e quarenta e um mil,
quinhentos e sessenta cruzeiros e vinte e sete centavos.
Aprovado, após parecer de plenário favorável nos termos
do Projeto de Resolução n\> 2/93. À Comlssão Diretora
para a redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n• 2/93.
Aprovada. À promulgação.
Projeto de Lei da Câmara n' 83, de 1992 (n' 515/91,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público, dispõe sobre normas gerais para a organização
do Ministério Público dos Estados, e dá outras providências. Aprovado após pareceres de plenário sobre projeto
e emendas nos termos do su_bstitutívo, ficando prejudicado
o projeto. À Comissão Diretorã para a redação do vencido
para o turno suplementar.
-Substitutivo do Senado ao Projeto_ de Lei da Câmara n"' 83/92. Aprovado, em turno suplementar. À Câmara
dos Deputados.
.
. .
Projeto de Lei da Câmara n' 66, de 1992 (n• 8191,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre o regirile jUrídico da exploração
dos portos organizados e das irist_aJaç_óes portuárias dos
portos organizados e das instalações portuárias, e dá outras
providências. (Tramitando em. conjunto com o Projeto de
Lei da Câmara n 9 127, de 1990.) Aprovado com emendas,
após pareceres de plenário sobre o projeto e as emendas,
tendo usado da palavra os Srs. Mário Covas, Mansueto
de Lavor e Eduardo Suplicy. À Comissão Diretora para
a redação final.
- Redação final das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n' 66/92. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
Projeto de Lei da Câmara n' 127, de 1990 (n' 3.654/89,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente d_a _E.epública, que dá no:va redação ao art. V do Decr~to-Lei _n9
6.460, de 2 de maio de 1984, que regula a construção e
a exploração de instalações portuárias rudimentares. (Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da_ Çâ~ara
n? 66, de 1992_.) Declarado prejudicado, em virtude dos
pareceres dos relatores e da aprovação do Projeto de Lei
da Câmara n9-66/92, com o qual tramita em conjunto.

Tiragem 1.200 e%Cmplarcs

Projeto de Lei da Câmara n' 1 de 1993 (n' 3.387/92,
na Casa de origem), que dispõe sobre o plebiscito que
definirá a forma e o sistema de governo e regulamenta
o artigo 2? do Ato das Disposíções Constitucionais Transitórias, alterado pela Emenda Constitucional n 9 2. Apreciação sobrestada, em virtude do término do prazo regimental da sessão.
Projeto de Resolução n9 117, de 1992, que autoriza
o Governo do Estado do Espírito Santo a emitir e colocar
no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Espírito Santo- LFTES, destinadas ao giro de 88% das 1.369.082.415 LFTES, vencíveis
no primeiro semestre de 1993. Apreciação sobrestada, em
virtude do término do prazo regimental da sessão.
Mensagem n9 445, de 1992, pela qual o Presidente
da República solicita- qUe sejam eXCetuados do disposto
no art. 4\>~ parágrafo único, da Resolução n\> 7/92, bem
como no art. 4"', IV, e seus §§ 19 e 29, da de n? 82/90,
ambas do Senado Federal, os contratos a serem celebrados
pela União Feder31, juntO ·a governos de países credores
e suas agências de crédito. Apreciaçãosobrestada, em virtude do término do prazo regimental da sessão.
1.3.1- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, âs 21 horas e 8 minutos.
1.4- ENCERRAMENTO
2 - ATA DA 11' SESSÃO, EM 19 DE JANEIRO
DE 1993
2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Requerimentos
N9 48/93, de urgência "c" para a Mensagem n9
455/92, do Senhor Presidente da República, solicitãndo
autorização do Senado Federal para elevar o limite de
endividamento da Telecomunicações Brasileiras S/A~ Telebrás, a fim de permitir a realização da operação de débêntures não conversíveis ein .açõ~s •. sem gara!ltia da Up.ião,
no valor de Cr$ 51S.460.bOO.Q00,00 ~ .data'bas.e,de 1• de
setembro de 1992.
·
· :
- N• 49/93, de urgência "c" para o Projeto~ de Lei
da Câmara n9 59/92, que regulamenta o art. 37, inciso
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XXl, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências.
2.3 ~ORDEM DO DIA
- Projeto de Resolução n9 105/92, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Alterosa-MO, a contratar operação de crédito junto ao Banco de DesenvoJyimento de
Minas Gerais S. A.-- BDMG no valor de trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros. Aprovado. À ComissãO Diretora para a redação final.
-Projeto de Resolução n' 117192, que autoriza o
Governo do Estado do Espírito Santo a emitir e colocar
no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Espírito Santo- LFTES, destinadas ao giro de 88% das 1.369.082.415 LFfES, vencíveis
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no primeiro semestre de 1993. Aprovado. A Comissão Di- ·
retora para a redação final.
·
2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Requerimentos nlfi 48 e 49, de 1993, lidos no Expediente da presente sessãO. Aprovados.
2.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
2.4- ENCERRAMENTO
3 - CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
. Despacho n' 1193 (Processo n' 000.003/93-0
4 - MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN·
TES

Ata da 10a Sessão, em 19 de janeiro de 1993
73 Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro BeneVídes, Dirceu Carneiro,
Rachid Saldanha Derzi e Beni Veras
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Alfonso Camargo - Alfredo Campos - Álvaro Pacheco - Amir l.ando- Bello Parga- Beni Veras -Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues - Cid Sabóla de Carvalho - Dirceu
Carneiro - Elcio Álvares - Epitácio cafeteira - Flaviano
Melo-Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho -Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida
- Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinbo - João Calmon João França -João Rocha -Josaphat Marinho -Josê Fogaça- José Paulo Biso! -José Richa- Júlio Campos- Júnia
Marise - Jutaby Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Dias Louremberg Nunes Rccha- Lourival Baptista- Lucfdio Por.tella - Magno Bacelar - Márcio Lacerda - Marco Maciel Mário Covas - Mauro Benevides - Moisés Abrao - Nabor
Júnior - Nelson carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranbao - Odacir Soares - Pedro Simon :.. Pedro Teixeira - Rcnaldo Aragão- Ronan Tito- Valmir Carnpelo- 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 ri.ossos trabalhos.
A Presidência recebeu, do Governador do Estado de
Sergipe; o Ofício n• S!ll, de 1993; solicitando-a retifícação
da Resolução do Senado n9 92, de 1992, que autorizou o
Governo do Estado de Sergipe a elevar temporariamente o
limite de endividamento daquele Estado.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.

.-

A Presidência recebeu, do GoVerno do Estado do Rio
Grande do Norte, o Ofício n' S/12, de 1993 (n' 1193 na origem), solicitando, nos termos da Resolução-o~ 36, de 1992,
do Senado_ Federal, autorização para contratar operação de
crédito, para os fins que especifica.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
A Presidência recebeu, do Coordenador--Geral de Assuntos Externos da Secretaria do Tesouro Nacional, o Ofício
n9 15/93, de 6 do corrente, através do qual encaminha nos
termos do parágrafo único do art. 6' da Resolução n' iot91,
do__ ~_eB_ado Fed~r~~._documentação referente às despesas de
operações externas relativas aos Contratos de Regularização
dos Juros Devidos em 1989/1990.
A matéria será encaminhada à Comissão de Assuntos
Económicos, para conhecimento.
A Presidência comunica ao Plenário que designou o nobre
Senador Magno Bacelar para representar o Senado na II Reunião da Comissão Interparlamentar Latino-Americana de Direitos Humanos, realizada em Santiago do Chile no perfodo
_ . __ ..
de 15 a 17 do corrente mês.
A Presidência comunica ao Plenário- que designou, n-os
termos do art. 40, § 19 , b, do Regimento Interno o nobre
Senador Dario Pereira, para representar o Senad~ Federal
nas reuniões da Junta Diretiva e da Comissão de Assuntos
Políticos do Parlatino, a realizar-se na Cidade do México
'
no período de 27 a 30 do corrente mês.
7

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência comunica ao Plenário que recebeU -requerimento de
licença, nos termos do art. 43, II, do Regiinento Interno
de autoria do Senador Pedro Teixeira, nO período de zs;{
a 21/2 do corrente ano.
Para uma comunicação urgente e inadiável, concedo a
palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. (Pausa.)
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S. Er não se encontra em plenário.

_

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhao.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, com
respaldo unânime dos Senad_ores da República, estamos encaminhando ao Senhor Presidente da 'Nação um documento
pedindo o apoio do Governo Brasileiro, para que envide em
esforços, a fim de que a República Popular da China e a

República da China, Taiwan, possam fazer parte do GATT.
Ideologias, se ainda existem, não são hoje empecilhos
para nada, principalmente para a vida económica, pois de
1989 para cá as fronteiras ideológicas no mundo foram espati-

fadas.
O que existe de novo e alentador no mundo é que alevantou nos horizontes uma "Nova Ordem", baseada muito mais
na cooperação entre os povos, do que entre qualquer idiossincrasia ideológica.
Tudo faz crer, Sr. Presidente, que as duas Chinas, a Continental e a Insular, estão superando seus problemas ideológicos
e estão em busca de uma colaboração soJidária, principalmente
no aspecto comerciaL
Diante dessa realidade, nada mais lógico, nem mais urgente, do que esse documento de apoio, pedindo os esforços
do Governo brasileiro para o GATT realizar seus objetivos,
principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento do
comércio internacional, fixadas suas regras e seus procedimentos.
Devemos fazer tudo para que o GATT seja fortalecido,
suas medidas e decisões sejam apoiadas. Devem-se buscar
adesões de novos países a seu acordo geral, para que, assim,
o GATT seja mais abrangen-te e eficaz.
Nada mais oportuno, pois, que pedir ao Governo brasileiro para analisar a grave questão de readmitir no GATI
a República Popular da China, pois um país com 1 bilhão
e 100 milhões de habítantes 'não pode ser desconhecido como
primeiro mercado mundial consumidor.
Pedir também admissão, como território alfandegário autónomo de Taiwan, uma das economias mais dinâmicas do
Globo, com um volume de comércio exterior de 120 bilhões
de dólares, em 1991.
Estamos pedindo a entrada desses dois países no GATI
como partes contratantes porque, repito, a República Popular
da China é o maior mercado potencial do planeta e a República
de Taiwan é a décima maior potência comercial do mundo.
A República Popular da China, Sr. Presidente, no mês
de outubro próximo passado, celebrou o XIV Congresso Nacional do seu Partido Comunista, Congresso esse dedicado
ao seu Líder máximo, ao octogenário Deng Xiaoping.
Nesse Congresso, através de seus Líderes~ o Partido Comunista Chinês defendeu uma "nova revolução" nas reformas
económicas de estilo capitalista, introduzidas no País há vinte
anos.
Nas pretendidas reformas económicas, há toda uma defesa do sistema capitalista, mas qualquer mudança política em
direçãu à -democracia foi rejeitada.
A economia chinesa, chamada de socialista, é uma economia que se voltou para o mercado. Seu objetivo, deritro das
discussões do Congresso, é alterar estruturas económicas· que
têm obstruído o desenvolvimento das forças produtivas.
O Secretário-Geral do Partido Cort:üihista Chinês, Jiang
Zemin, quer que as reformas económícas se concentrem no
desenvolvimento e que as portas do País sejam abertas ao
exterior.

Segundo ainda o Secretário-Geral, o objetivo das reformas tratadas no 149 Congresso do Partido Comunista Chinês
é construir uma democracia socialista adequada às condições
chinesas, sem pensar em democracia à maneira ocidental.
Assim, a liberdade política õãO será aumentada, e muito me~
nos será reduzido o monopólio do poder político do Partido
Comunista Chinês. O 149 Congresso quis somente consolidar
as reformas económicas liberalizantes de Deng Xiaoping, desde 1979.
Ao defender a e:fetivaÇão de uma economia de mercado,
o Secretário-Geral do Partido reafirmou a modernização econômica do país, o incentivo do lucro, a privatização das estatais, a busca do capital estrangeiro, o fim _gradual_ do~ subsídios
e a instalação das bolsas de valores. E o capttahsmo puro
dentro da economia socialista.
Por essas e por outras, Sr. Presidente, o mercado chinês
não pode ser desconhecido por nosso País. Desconhecê-lo
seria uma lastimável ignorância e uma irresponsabilidade sem
limites.
Senão, vejamos: O Produto Bruto da China, em .1983,
era de 100 bilhões de dólares; em 1992, é de 380 bilhões
de dólares; a taxa de crescimento anual desde 1979 tem sido
de 8.6% Segundo as discussões do 149 Congresso, a previsãO
do crescimento económico para 1992 é de 5.5% a 5. 7% reais.
O nível de desemprego da populaçãO- economicamente
ativa do país é somente de 2.5%.
Em 1991, as exportações cresceram 16%, atingindo 72
bilhões de dólares. Já as reservas em moeda forte, em maio
de 1991, estavam em 46 bilhões e 120 milhões de dólares.
Os salários, em 1991, subiram em média 10%, para uma
inflação de 4,2%.
,
Os investimentos estrãilgeiros chegaram a 5 bilhões de
dólares.
Para manter esse crescimento com utna inflação baixa,
o déficit Público cresceu de 3,4% para, pelo menos, 4% do
PNB, em 1992.
.
.
.
..
Ao lado desse objetivo, uma das grandes metas do governo chinês, discutida no 149 Congresso, é levar, até 1997, ao
interior do país o desenvolvimento gerado nas Zonas Económicas Especiais (ZPE).
Sr. Presidente, a República Popular da China, esse enorme mercado que se abre a nossos olhos e aos do mundo,
já mantém cônosco um intercâmbio comercial, através do
porto de Shangai. O maioi' volume de nossas exportações é destinado a esse porto. Para ele vai nosso minério de ferro
fornecido pela Companhia Vale do Rio Doce em cerca de
2.570 milhõe.s toneladas, num valor de 86 milhões e 2 mil
dólares, em 1990.
As atividades industriais cOmerciais existentes e:m Pudong contam Com a colabo!ação de capitais e tecnologia estrangeiros.

e

Em Shinzhen estão as empresas de capital misto. Região
feita de propósito para atra11'-"in-Versões externas, com benefíciOs fisCais e aduaneiros.
É importante, pois que as relações entre o Brasil e a
República Popular da China sejam intensificádase estreitadas.
Com isso, os dois países estão na busca do desenvolvimento
e colimando níveis mais elevados do bem~estar sociaL
E o que dizer da República da China de Formosa? Em termos comerciais, a China Nacionalista é de grande importância para o nosso País. O inte-rCâmbio entre os dois países,
neste ano, perfez um total de 920 milhões de dólares. O Brasil
exportou para a República da China 800 milhões de dólares,
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enquanto Taiwan exportou para- o Brasil120 milhões de dólares. O saldo a nosso favor é de 680 milhões de dólares.

Tal intercâmbio, com a balança a nosso favor, deve ser
ampliado, e foi essa possível ãmpliaçáo -um dos objetivos da
visita ao nosso -p-afS-do _Ministro da Econo&-a de FOrmosa,
o Dr. Vicent Siew, em abril deste ano.
Não podemos nos contentar com esse intercâmbio comercial de em torno de 800 milhões de dólares, quando muito

mais pode ser feito, pois Formosa, como sabemos, tem um
Produto Interno Bruto de 171 bilhões de dólares, uma renda
per capita de 8 mil e 400 dólares e reservas cambiais que
chegam ao montante de 90 bilhões de dólares.

• Formosa, pois, tem de ser olhada com muito interesse,
muito carinho e muito entusiasmo por nós. Quando Formosa
se empenha por seu reingresso no GATI € Jfõrque deseja
ampliar o intercâmbio comercial não s6 com o nosso País
mas com outras nações também.
A República da China tem demonstrado, nos últimos
anos, grande interesse em intensificar o comércio com nosso
País. Os números de nossas transações comerciais estão falando por si mesmos. O Governo_de Formosa e seus empresáríos
têm se empenhado pelo aprofundamento d~ nossas relações.
Prova disso foi a visita que nos fez, em abril último, o Dr.
Vicente Siew, Ministro da Economia daquele país.
Em São Pau(o, no começo deste ano, houve uma exposição de produtos de Taiwan, principalmente de máquinas
que possam interessar à indústria brasileira. A economia nacional está se abrindo para o exterior. Com eSta abertura
é de se prever o crescimento do interesse dos empresários
de Formosa de se associarem conosco _em joint ventures de
interesse para novos investimentos.
Nossos negócios, segundo a previsão do Ministro da Economia de Formosa, Dr. Vicente Siew, poderá chegar a mais
de um bilhão de dólares. Os empresários de Formosa já fecha·
ram negócios em São Paulo com empresas brasileiras do setot:
de computadores, negócios eSses que chegam a 500 milhões
de dólares.
O Sr. Divaldo Suruagy- Senador Ney Maranhão, V.
Ex• ine petrn.ite um apai'leT - ·
O SR. NEY MARANHÃO - Com muito prazer ouço
o nobre Senador Divaldo Suruagy.
O Sr. Divaldo Suruagy - DesejO- -ccingratlllar-me com
V. Er não apenas pelo destaque que está oferecendo através
deste pronunciamento sobre o intercâmbio corrÍercial, o inter~
câmbio empresarial entre Taiwan e o Brasil, mas, acima de
tudo, porque bem sei que esse intercâmbio está-se transfor,..
mando numa realidade graças ao empenho de V. Ex• Numa
ação pioneira, o nobre representante de Pernambuco conse~
guiu sensibilizar tanto _empresáriOS do Nordeste e do Sul do
País como empresãiiOS de Taiwan para esse intercâmbio que
é tão salutar aos interesses económicos do Brasil. Por isso
parabenizo V. EX' e digo-lhe que sua preocupação com os
desníveis sociais da região que V. Ex~ tanto dignifica nesta
Casa como Representante do Estado de Pernambuco, volta
a sua ação parlamentar para um objetivo pragmático e específico, que é o de carrear indústrias para investir no Nordeste,
particularmente em Pernambuco. Daí, minha a]egria em conM
tragular-me com V. Ex• e ressaltar o grande trabalho que
vem fazendo em benefício do intercâmbio empresarial entre
Taiwan e o Nordeste brasileiro, especificamente o Estado
de Pernambuco.
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O SR. NEY MARANHÃO - Senador Divaldo Suruagy,
quero agradecer-lhe o aparte. Como Senador do Nordeste,
ex-governador, ex~prefeito e conhecedor profundo dos problemas nacionais e os de~sa região tão importante para- o desenvolvimento do País, que é o nosso Nordeste, sabe V. Ex~
-tanto quanto eu- que, hoje, com as dificuldades eco-nómicas por que atravessa nosso País temos de nos voltar rapidamente para um congraçamento, um acordo, uma aliança com
o exterior.
Na última viagem que fiz à China Continental, o Secretário-Geral do Partido Comunista, Jiang Zemin, que foi reeleito
agora, transmitiu-me algo que me ficou na -inemórlii. Constatou que o Brasil é um país continental como a China e
que temos dificuldades parecidas. Somos a maior população
da Ásia e o Brasil tem a maior da América do Sul; muitas
vezes o que não é bom para o Brasil, não é bom para a
China; porém, o laboratório de experiências que temos em
nosso país - que abrange 22% da população da terra é um exemplo económico para o Brasil.
PrincipaJmente, Senador Divaldo Suruagy, para nós, norM
destinos, já que os chineses - quando falo em China, falo
em Formosa,_falo sobre esse país que é menor do que a Parruba
e que tem a maior reserva cambial do mundo - querem
investir, e principalmente no Nordeste, porque, como eles
d1zem, aquele território tem água e clima. Dizem el.es: " Vocês têm matéria-prima e terra; nós temos a tecnologia e
o dinheiro. Vamos nos unir."
V. Ex\ queiram ou não seus adversários, como futuro
governador de Alagoas, deverá se entrosar com eles, e isso
antes de se eleg_er. Viajaremos juntos para que V. Ex• conheça
essa-gente da Asia, que complementará o seu governo.
Mas mesmo antes disso, V. Ex~ deve levar para Alagoas
esse conhecimento, principalmente, nobre Senador Divaldo
Suruagy, naquilo que acrédito que seja a maior injustiça em
nosso País, que é o problema do açúcar. O cimento é aumentado de acordo com o dólar, e V. E)C' sabe que os cartéis
do cimento fabricam hoje 30% do seu produto nas suas fábri-

cas.
Temos, Senador Divaldo Suruagy, quase 1 milhã~ e 400
mil pessoas trabalhando com a canaMde-açúcar. O Pró-Alcool,
que é um programa de impm!tância e é tecnologia nossa, está
se acabando no Nordeste, e V. Ex• sabe. E o GovernO não
toma üina decisão política sobre o esquema do· aumento, para
ajudar, como fez no caso do cimento.
Considero a produção da cana-de-açúcar socialmente
muito mélís importante. Fõtmosa, Senador Divaldo Suruagy,
e a Austrália são os dois países que têm a tecnol9gia do açücar
e querem investir no Nordeste. Para quê, Semldor?_ Para melhorar as indústrias, em sociedade com os nordestinos, para
abastecer o grande país, o gran~e cons~;~m.idor que é a China
COntinental. Não podemos perder es$3. oportunidade, e digoM
lhe, neste instante em que V. Ex~ me aparteia, que como
representantes do Nordeste no Senado temos que estar unidos
para que o Goverrio ---.,. onteffi! :_tome uma decisão política
sobre o Pró-Álcool e o problema do açúcar.
Este era o esclarecimento que queria dar e agradeço o
·
aparte tão oportuno de V. Ex'
Continuo, Sr. Presidente. Os empresários de Formosa
já fecharam negócios, em São Paulo, com empresa brasileira
do setor de--cOmputadores, negócios esses que che~aram a
500 milhões de dólares.
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Em setembro de 1992 houve, em Pernambuco, uma série
de encontros para preparar o caminho para se materializar
os próximos passos do "Parque Industrial Sino-Brasil".
Para desenvolver o Parque Industrial Sino~Brasil, cujo
objetivo é melhorar o padrão dos Estados nordestinos, o Governador de Pernambuco doou 12 mil hectares de terras do
Estado.
Há muito tempo vêm sendo analisadas as possibilidades
e oportunidades da China nacionalista investir em Pernambuco e no Nordeste. Em março pode ocorrer a concretização
de projetas que estão em estudo, tais como:
-investimentos e -cooperação da Taiwan Sugar no Brasil;
- possibilidade de joint venture com os bancos dos
dois países;
-instalação de trinta empresas de montadoras em Pernambuco e em outras partes do País;
- construção de armazéns de frigoríficos e armazéns
no porto de Suape;
-visita da missão comercial da Associação Sino-Central
América;
- visita de empresários de Cingapura e da Indonésia
a Pernambuco, para melhor conhecer as condições de investimento.
Já existem em nosso País investimentOs financiados pelo
capital chinês. O setor privado da China continental e o setor
privado brasileiro já contam, no interior de São Paulo, com
os computadores ACER, os maiores do mundo. Com capital
de chineses nascidos no Brasil, no interior de São Paulo fabricam-se as bicicletas Giant. Também em São Paulo, com capital chinês, fabrica-se o têmpero Ajínomoto, tipicamente chinês.
Arranjada por este Senador, existe no Rio Grande do
Sul, na cidade de Rio Grande, uma joint venture da pesca.
E com capital da China continental, há, n9 Município
de Surubim, em Pernambuco, a fábrica de bicicletas Shangai.
Como vêem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nosso trabalho junto às duas Chi nas não foi em vão. Os frutos começam
a aparecer e, tudo indica, serão bem maiores neste ano.
O mercado das duas Chinas se_ abre aos brasileiros. Só
nos resta meter mãos à obra e fazer com que a abertura
do nosso mercado seja realmente para valer.
Ante a grande perspectiva do sucesso comercial entre
o Brasil e as quas repúblicas da China é que me surgiu a
idéia de fazer este documento de apoio à ~ntrada das duas
Chinas no GATI.
É grande a- sensação que sinto de que chegou a hora
de uma aproximação grande e de uma cooperação defiriitiva
do Brasil com as duas Chinas e que esta seriS:ação é de todos
os brasileiros. Isso se deve a este documento, dirigido ao
eminente Presidente da República, Doutor Itamar Franco,
ter sido assinado por todos os oitenta e um eminentes Senadores brasileiros.
Isto significa que o Senado brasileiro está sintonizado
com o anseio nacional não só da abertura da nossa economia
para o mundo, mas também com o desejo de, através do
capital das duas _Chinas, dar maior impulso aQ desenvolvimento_ do Nordeste, especialmente.
Sr. Presidente~ congratulo-me com este Senado e com
meus eminentes pares, que deram apoio integral, com oitenta
e uma assinaturas, ã essa causa tão importante ao desenvolvimento nacional, através do"documento de apoio"à entrada
das duas Chinas no GATI, documento esse que passarei às
1
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mãos do Presidente da República para que tome as devidas
providências.
O Sr. Albano Franco- Permite-me V. E~ um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Albano Franco- Nobre Senador Ney Maranhão,
ouço com atenção o importante pronunciamento de V. Ex~
nesta tarde, no plenário do Senado. V. Ex' conseguiu as assinaw
turas de todos os Membros desta Casa, de forma unânime,
com seu trabalho sério e dedicado. O imp(lrtante-a destacar
e a ressaltar no trabalho de V. Ex\ Senador Ney Maranhão,
é que a aproximaçãO com esses países, tanto com Taiwan
como com a China, são da maior importância para o fUturo
do desenvolvimento do nosso País. V. Exf tornou-se um b<\w
luarte nesta Casa. Tenho acompanhado de perto - não só
como Senador, mas também como empresário e como Presiw
dente da Confederação Nacional da Indústria - todOs os
atos que V. Ex' tem praticado em favor dessa integração.
V. Ex~, realmente, se referiu àquilo que hoje é da maior
importância: o ingresso das dUas Chinas no GATI. O Brasil
tem_que ser favorável- e trabalhar para defender o ingresso
desses -dois países no GATT- porque são dois países que
podem nos beneficiar não só em termos de intercâmbio comerw
cial mas, principalmente, de investimentos, de capital e de
tecnologia para o nosso País. Taiwan, atualmente, já está
beneficiando o meu Estado, através de investimentos privados
em vários setores, depois de uma visita que fizemos em companhia do Governador de Sergipe, e, também, gr::fÇas-ao trabaw
lho empreendido por V. Ex~ em favor de investimentos de
Taiwan no Nordeste. Por isso, quero me associar às palavras
de V. E~ e dizer que, além de ter tido o pioneirismo, tem
sido um lutador fem favor desta causa. Hoje, V. Ex\ com
a unanimidade dos Senadores que· o apoiam, o Brasil, sem
dúvida, vai defender. iunto ao GATI, o iilgresso das duas
Chinas.
O SR. NEY MARANHÃO - Nobre Senador Albano
FàmcO, em primeiro lugar, quero agradecer o oportuno ãparte
de V. Ex~ que enrique_ce _este me.u. pronUnciamento que o
considero também dos Srs. Senadores. Falo, praticamente,
pela unanimidade dos Senadores, porque este Senado Federal
já vislumbrou, nobre Senador Albano Franco, q~e a guerra
fria acabou, temos que ter blocos eçonômicos para sobreviver.
Veja V. Ex~, que conhece mttíto bem, como hqmem de empre:sa, responsável pela Confederação Nacional da Indústria, que este Senado Federal não pode ficar atrás da história
ecOnómica do mundo.
Veja V. Ex~ que já ~Xi.ste o NAFTA, composto pelos
Estados Unidos, Canaçlá e o MéxiÇ:ó. E:_xist~ o Mercado
Comum Europeu já em funcionamento. Agora, vislumbramos
com o continente asjático que, quer queira ou não, como
dizia o grande imperador da França: .. Ai do dia que o gigante
amarelo despertar~·, referindo-se à Ásia. Veja, V. Ex\ que
Q "'Imperador do Japão nunca havia visitado a China, mas
foi pela primeira vez a Pequim; e por quê? Em virtude
dos interess_e.s económicos, do potencial daquele País.
V. Ex~ é testemunha do interesse das duas Chinas no
Brasil em produtos, como eu disse quando tive oportunidade
de apartear o Senador Divaldo Suruagy, como o açúcar que
está precisando de uma injeção de tecnologia estrangeira
para, jU1ltamente conosco, enfrentar a recessão e o desenvolvimento do nordeste.
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Congratulo-me com V. Ex~ e agradeço o seu aparte. V.
um industrial de grande experiência e muito engrandeceu
muito o meu pronunciamento.
O Sr. Ney Suassuna- Permite~me V. Ex• um aparte?
Ex~~

O SR. NEY MARANHÃO -

Concedo o aparte a V.

Ex~

O Sr. Ney Suassuna- Nobre Senador Ney Maranhão,
quero parabenizá-lo pelo belo trabalho executado até aqui
e pedir que esse trabalho se- estenda também aos que estão
migrando de Hong Kong e indo principalmente para a Austrália. Estive recentemente na Austrália e fiquei perplexo ao
ver toda uma movimentação de govemó facilitando os industriais que detêm tecnologia e capital de Hong Kong lá se
instalem e vejO, com tristeza, que em nosso País, lamentavelmente, um movimento similar não esteja sendo feito. Quero me congratular com V. Er porque, realmente, são iniciativas como essas que fazem com que ganhemos tempo e tornemo-nos um país mais moderno, mais dinâmico, em paridade
com o intercâmbio comercial hoje existente ém diversos pontos do Mundo, quando blocos se organizam para enfrentar
os problemas econômicos. Parabéns, Excelência.

O SR. NEY MARANHÃO - Meu caro amigo, Senador
da Paraíba, dono de um conhecimento profundo a respeito
dos problemas do Nordeste, acho que as coisas estão caminhando bem.
Temos no CongressO dois projetas que vão complementar
esses investimentos no Brasil e, principalmente, no Nordeste.
Um deles é de autoria do ex-Deputado Fernando Bezerra
Coelho, hoje prefeito de Petrolina, e o outro, de minha autoria, versando sobre investimento em capital estrangeiro, o
qual recebeu parecer favorável na Comissão de Economia.
Meu amigo, líder do PSDB, Senador Mário Covas, pediu
vista, mas já deve ter estudado o projeto_ e tenho certeza
de que; na próxima legislatura, vamos aprová-lo.
Esse projeto reproduz exatamente o_procedimento exjstente na China comunista: o investidor estrangeiro da micro,
média e pequena empresa, no final do ano, ou tem incentivo
para reaplicar na sua indústria, no seu negócio naqUele País,
ou ele pode remetê-lo para fora sem problema algum. Isso
está no texto do I,II e III volumes Sobre Investimentos na
China Continental EnquantO que nóS ainda estamos discutindo o assunto.
Isso tudo, Senador, é um contexto onde o bom-senso.
os homens de cabeça fria, que têm os pés na terra, que são
os Senadores, estão dando esse apoio.
A Sra. Júnia Marise- Pennite-me V. EX' um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO - Sr. Presidente, aproveitando-me mais um pouco da_ paciência de Jó que V. Ex•
está tendo para comig0 1 gost~ria qUe permitesse a concessão
do aparte à Senadora Júnia Marise, a quem tenho o maior
pra.zer em ouvir.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - (Fazendo soar a campainha) -O nobre Senador pode conceder
o aparte, mas o tempo de V. EX' já está esgotado e ainda
temos outros oradores inscritos.
A Sra. Júnla Marlse - Nobre Senador Ney Maranhão,
já ouvia atentamente, em meu gabinete, o pronunciamento
que V. EX" faz neste momento, trazendo, com muita propriedade um assunto de alta relevância ao plenário do Senado
Federal. Nobre Senador, quando fomos - a convite do Par-
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tido Comunista Chinês, em viagem oficial representando o
Senado da República- à República Popular da China, tivemos a oportunidade de verificar, principalmente, o alto grau
de competência com que o governo chinês está se propondo
a ampliar os seus projetas que visem dar a modernidade econômica à República Popular da China. E a cidade de Shinzhen?
é o grande exemplo, porque é a zona especial de exportação.
Iniciada sua construção há 10 anos, já se coloca hoje como
o quinto PIB asiático, e isso é muito importante, dado exatamente o grande projeto, o grande programa·, não apenas modernízante, mas sobretudo da abertura económica com que
os chineses hoje estão se propondo para o resto do mundo.
Ao constatarmos isso e verificarmos in loco todas as transformações e mudanças que se estão operando na China Popular,
trazemos como um exemplo para o Brasil exatamente de como se deve propiciar a abertura económica, a modernidade,
mas sobretudo calcada na preservação dos valores éticos, dos
valores morÇtis e, notadamente,_ dos valores imprescindíveis
para a nossa população, como ocorre hoje, principalmente,
na China popular. Eles estão propiciando a abertura económica, estão propiciando a modernização do seu pafs, mas,
sobretudo, sem se afastar dos_ valores imprescindíveis, que
são exatamente a valorização do trabalhador chinês, a valorização do homem do campo e, sobretudo, a própria valorização·
de todos os princípios éticos e moraís de que eles não abrem
mão no seu grande projeto de abertura económica. Por isso,
Senador Ney Maranhão, V. Ex~, que ipclusive foi o grande
líder da comitiva de parlamentares que e~teve na China popular a convite, repito, do Partido _ComuniSta Chinês, traz, com
muita propriedade, esse assunto, neste momento. E também
o Brasil está se propondo nos laços de participação com a
República Popular da China e com a China rica, ou seja,
Taiwan. E posso dizer inclusive da importância disso, porque
Minas Gerais hoje representa muito para a China. Teve V.
Ex~ a oportunidade de conferir uma informação dada pelos
próprios chineses, ou seja, pelo Governo Chinês. Minas hoje
exporta para a China.
O SR. NEY MARANHÃO .:_· A discussão que V. Ex•
teve com o Ministro da Indústria e Comércio --e lembre-se
de que ele se dirigiu a V. Ex•, na ocasião, dizendo que estávamos melhoran~o os nossos portos e· calados, pois temos interesse em importar' o rilinériO dó 'B"raSil, poSto- que· o consideramos o melhor minériO do mundo, melhor que o da Austrália. V. Ex~ ficou satisfeitíSsinia.
A Sr' Júnia Marise - E é eX.atamente o minério que
Minas está oferecendo hoje à China na ordem de, praticamente, 70% do minério importado pela China Popular. Por
isso, Senador Ney Maranhão, vou ser breve. O Presidente
já está nos alertando concluir On<?SSO breve ap~r;te. Agradeço
a V. Ex\ cumprimentando-o pelo seu pronunciamento nesta
tarde de hoje.
O SR. NEY MARANHÃO - Senadora Júnia Marlse,
em primeiro lugar, quero agradecer a V. Ex• esse aparte que
foi muito importante. -Fomos -V. Ex• e eu -convidados
pelo Partido Comunista Chinês, juntamente com 10 Deputados, viajamos por Várias prOvíncias e assistimos àquele mila- .
gre que nós, políticos brasileiros, como eu disse ao Presidente
do Senado. Senador Mauro Benevides e ao Presidente da
Câmara. Deputado Ibsen Pinheiro, deveríamos ter prioridade de ver, por meio de viagens por países que estão resolvendo
problemas parecidos com os nossos, ou talvez pi_ores. Esse
seria o teste de São Tomé: "ver para crer".

a
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Deve lembrar V. Ex• que. naquela oportunidade, o Presidente do Partido Comunista Chinês recebeu-nos por uma hora, extrapauta, e fiz aquela pergunta que não esqueço mais:
Sr. SecretáriO-Geral, como foi aquele episódio da Praça da
Paz Celestial? V. Ex• deve lembrar que o nosso embaixador
até tremeu, mas como não temos medo de assombração, fizemos esta pergunta. E o que respondeu o Secretário-Geral?
Ele respondeu que errou em parte, porque se esqueceu das
suas universidades. Deu prioridade ao campo, à alimentação,
à vestimenta e à segurança, mas estava tomando conhecimento
e providências contra os seus universitários.
.
E completou, Senadora Júnia Marise- permita-me Sr.
Presidente falar aqui uma frase histórica - dizendo: "Senador, a China Continental é muito atacada por uma entidade
de direitos humanos mas, na nossa concepção, s_omos o país
que, talvez, mais contribuiu com os direitos humanos". Disse
eu: "Corno, Sr. Secretário?" Ele respondeu: "A China tem
18% das suas terras agricultáveis, sendo que em 16% nós
plantamos, porque uma área importante da China, a Mandchúria, com 2.500.000 Km 2 , foi tomada pela União Soviética.
Para V. Ex~ ter urna idéia do que é a agricultura na China,
onde 65% dos ·camponeses trabalham manualmente e 35%
com o uso do tratar. este país contribui com 7,8% da agricultura do planeta". Ele parou, tornou aquele chazinho comigo,
e disse: "Nós contribuímos com 22% em alimentação para
a população do planeta".
Isso me entusiasmou. É um exemplo para nós, Senadora,
que temos um país com todos os climas das nações, e o povo
está morrendo de fome. Temos que ter decisão política, Senadora. V. Ex\ que representa um dos Estados maiores da
Federação, com o maior potencial histórico e económico,
muito aprendeu, como eu, e é por isso que estou nesta tribuna,
para defender. cada vez mais, a aproximação do povo chinês
com o povo brasileiro. Agradeço o oportuno aparte de V,
Ex~.
Sr. Presidente, vou encerrar meu pronunciamento, dizendo que a economia do País e seu desenvolvimento integral
falaram mais alto, porque estão acima de qualquer outro interesse subalterno.
Sr. Presidente, encaminho à Mesa este memorial, que
estou levando para o Presidente Itamar Franco, com as assinaturas de todos os Srs. Senadores, por unanimidade, exigindo
a entrada das duas Chinas no GATI, que é de grande interesse
para o povo brasileiro, para o nosso País.
Era o que tinha a dizer Sr, Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR NEY MARANHAO EM SEU PRONUNCIAMENTO:

Senhor _Presidente:
Nos últimos anos, assistimos a notáVel transformação do
panorama internacional. A grande dicotomia, responsável pela divisão do mundo em áreas de confrontação Ideológica,
não mais exiSte. A nova Ordem, que ora se esboça, esperamos,
será de cooperação entre os povos.
Presenciamos--a re-afirmação, sem precedentes, das tendências de universalização dos fenómenos políticoS, -Culturais
e econômícOs; e, por conseguinte, o fortalecimento das organi~
zações supranacionais.
·
Nessas condições, sugerimos qlie o-Governo brasileiro:
1 -consoante com as diretrizes, solidamente assentadas
nos ideais de convivência interilãcion-:ãl hannônica_ e construtiva, que norteiam nossa política externa;
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2 - coerente com a orientação- da política económica
nacional, que objetiva a eliminação de barreiras ao intercâmbio de mercadorias, capitais e serviços;
3 -conseqüente _com Sua atitude tradicional construtiva
em prol da realização dos objetivos do GATI, de maior desenvolvimento do comércio internacional, fixaÇâo e refinamento
de suas regras e procedimentos; e,
4 - com o objetivo de fortalecer aquela organização,
apóie rriedidas e decisões que visem a proporcionar a adesão
de novos países e territórios ao Acordo Geral, tomando-o
mais abrangente e eficaz.
Recomendamos a especial atenção de Vossa Excelência
à questão da re_admissão da República Popular da China,
país que abriga população de cerca de 1.1 bilhão de habitantes;
que produziu e comercializou safra agrícola, em 1991, superior
a 400 mil_h_ões de toneladas de grãos, e que, nos últimos anos,
introduziu importantes reformas em Sua economia, Com o
objetivo de efetiva integração à economia internacional; bem
como a admissão como Território Alfandegário Autónomo,
de Taiwan, uma das economias mais dinâmicas do Globo,
com volume de comércio exterior superior a US$120 bilhões,
em 1991, e reservas internacionais de mais de US$84 bilhões
- no menor prazo possível,_ como_ partes contratantes do
GATT.

Senhor Presidente, o Brasil não pode deixar de prestar
seu apoio à causa da entrada para o GATI do maior mercado
potencial do planeta. a China. bem corno da 10~ maior potência
comercial do mundo, Taiwan.
Brasília, 11 de maio de 1992.- Senador Ney Maranhão,
Primeiro Vice-Líder do Governo e Líder do PRN- Albano
Franco- Odacir Soares- Aluízio Bezerra- Nabor Júnior
- Flaviano Mello - Humberto Lv.cen_a - Raimundç Lira
- Antônio Mariz - Divaldo Suruagy - TeOtónio Vilela
Filho - Guilherme Palmeira - Affonso ·camargo - José
Richa- Luiz Alberto- Henrique Almeida -Jonas Pinheiro
-José Sarney- Mansueto de Lavor- Marco MacielAureo Mello - Carlos De'Car1i - Amazoníno Mendes
-Chagas Rodrigues - Álvaro Pacheco - Amir Lando Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - Josaphat Marinho Hydekel Freitas -Nelson Carneiro- Darcy Ribeiro- Cid
Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides - Beni V eras DariO- Pereíi'a - Lavoisier Maia - Garibaldi Alves Filho
- Pedro Teixeira - Me ira Filho - Valmir Carrtpelo - José
Fogaç-a -JOSé-PaUIOBísOr.:..: Pedro Simon- Gerson Camata
- João Calmon - Elcio Alvires- LuCídio Portella - Ronaldo Aragão - Irapuan CoSta Júnior - Iram Saraiva Onofre Quinan - César Dias - João França - Marluce
Pinto - Bello Parga -Magno Bacelar- Epitácio Cafeteira
- Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin - EspéridiãO amin
- Louremberg Nunes Rocha -Mareio Lacerda -Júlio
Campos - Eva Blay - Mário Covas - Eduardo Suplicy
- Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins :- Leyy dias
- Francisco Rollemberg - Lourival Baptista - Alfredo
Campos - Ronan Tito - J únia Ma ris e - Carlos Patrocínio
-Moisés Abrão -João Rocha- Almir Gabriel - Jarbas
Passarinho- Juvêncio Dias.

Durante o discurso do Sr. Ney -MaranhãO, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que i ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi,
311 Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao-nobre Senador Gilberto Miranda, Para uma
breve comunicação.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM. Para
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, assomo à tribuna para, ainda sob forte
emoção, narrar a V.Ex•s um desagradável fato ocorrido comigo na noite de ontem, na cidade de São Paulo.
Vinha retornando de uma visita ao Senador AntoniO Mariz, hospitalizado naquela cidade, quando, por volta das 20
horas, ao me aprõ-;.:irrtar de minha residência, dirigindo um
veículo de minha propriedade, numa rua estreita, percebi que
estava sendo, acintosamente, seguido por uma caminhonete,
cujo motorista forçava, de maneira imprudente e violenta,
a ultrapassagem. Como não tinha possibilidade-de abrir espaço
para o veículo que me seguia. o qual- percebi pelo retrovisor
-estava ocupado por dois homens vestidos de terno, aproximei-me do portão de minha residência. Numa manobra extremamente ousada e perigosa fui fechado pelo referido veículo,
como já disse, em frente à minha residência.
Ao sair do veículo, fui abordado pelos oCupãntes da caminhoneta que, de metralhadora em punho, apontadas para
o meu rosto, passaram a me ofender com palavras de baixo
calão e, aos gritos, se identifica\·arn como -..s_eguranças de
empresário", palavras que repetidas vezes disseram. Espantado com essa inconcebíve} atitude, passei a chamar pelas
pessoas residentes na minha casa e adjacências-, às quais ãcorreram ao local.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, os momentos de terror
que passei na noite de ontem, tendo em vista o inopinado
e a violência da atitude dessas pessoas deixa evidenciado o
nível de insegurança -e-m-que -vivemos.
O que aconteceu comigo, ontem, pode acontecer a qualquer momento com um dos senhores ou com qualquer cidadão. Fosse a vítima desta ação truculenta urna pessoa cardíaca
ou uma gestante, e certamente as conseqüênciàs teriam sido
trágicas. O perigo de se apontar uma metralhadora para alguém é enorme, tendo em vista que esse tipo de armamento
possui grande sensibilidade no aparelho de disparo, aliado
ao fato de estar a p-e-ssoa que a empunha sob forte emoção.
Após o susto que passei, de posse da identificação do
veículo, compareci à repartição policial para registrar a ocorrência, tendo sido apurado que o veículo em questão pertencia
a um policial qualificado da Polícia Civil de São Paulo que,
provavelmente, utilizando armas do Estado, prestava serviços
de segurança a empresários e c;:xecutivos, mediante régia remuneração. O que estamos presenciando é a criação de um aparato paramilitar que, sob a justificativa de escoltar e proteger
empresários, coloca em risco toda uma popülação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o relato que ora faço,
esperando que tais fatos jamais venham a se repetir comigo
ou com qu~lquer outra pessoa, por ser traumatizante e humilhante para o ser hurn~no, tem por objetivo _chamar a atenção
das autoridades para o perigo que essas organizações privadas
provocam com as suas ações violentas e arbitrárias.
Estou encaminha.ndo ao Exrn~ Sr. Ministro da Justiça
doc~1mento narrando _esses fatos, acompanhado da cópia do
Boletim de Ocorrência, lavrado no !59 Distrito Policial da
Cidade de São Paulo, para que sejam tornadaS as medidas
cabíveis.
De igual forma, solicito à Mesa Diretora desta Casa que
adote as providências que entender pertinentes por se tratar
de prática de constrangimento ilegal contra um de seus Mern-
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_bros. Neste passo, proponho que, uma vez comprovado, mediante sindicância com_a_careação, que os autores ou implicados no delito são policiais, seja solicitado ao Sr. Governador
do Estado de São Pauto a demissão sumária desses servidores
pelo cometimentO do delito e de falt3 grave funcional, uma
vez que o referido constrangimento foi praticado c_om a utilização de armas de uso exclusivo das Forças Armadas.
Não pode a polícia paulista ou de outro Estado brasileiro
permitir o uso de material e pessoal por Parte de servidoresque têm por ·obrigação zelar pela segurança da sociedade,
para a prática de ações violentas tendentes a "proteger" deter~
minadas pessoas que pagam para isso.
O policiamento paralelo, assim moldado, constitui mais
um fator de insegurança à população brasileira.
O Sr. Ney Suassuna - V. Ex~ me permite um aparte?
O SR. GILBERTO MIRANDA- Ouço V. Ex' com pra·
zer.
O Sr. Ney Suassuna- Queria me solidarizar na indignação, Senador Gilberto Miranda, e dizer que, lamentavelmente, isso é o resultado de um problema maior. Não tive a
sorte de V. Ex~ de sofrer apenas ameaça. Morador que sou
da cidade do Rio de Janeiro, há doze anos atrás tive o meu
carro bloqueado -pessoas pediam ajudã e fui freando para
socorrê-las - quando a minha falecida esposa disse que ~u
não parasse, pois era um assalto, porque via que um sacava
<Ytevólver. Tentei acelerar o carro e dispararam contra nós.
Uma bala quebrou o meu braço, e várias balas levaram-lhe
a vida, Isso é o resultado da violência, da luta económica,
do desemprego, da miséria, da falta de policiiriterito OstenSiVo. sério, enfim, é o resultado de_ todo um somatório e que cada
vez mais- Se agrava. Solidarizo-me na indignação, mas louvo
a Deus por V. Ex~ poder estar narrando esse fato aqui, de
viva voz. A minha mulher não teve essa sorte. Eu quase
não a tive. Lamento que o Brasil esteja vivendo dias como
esses.
- O SR. GILBERTO MIRANDA- Obrigado pelo aparte,
nobre Senador.
O Sr. Meira Filho- SeDador Gilberto Miranda, V. Ex'
me permite um apã-rte?
O SR. GILBERTO MIRANDA- Ouço V. Ex', Senador
·
Meira Filho.
O Sr. Meira Filho- Quero solidarizar-me também com
V. Ex~ e lembrar que foi muito oportuna a sua declaração
perante o Senado da República. Antes preveni.r do que, depois, chorar. Não faz muito -tempo, um Senador foi barbaramente assassinado em Rondônia. Levantei minha voz sobre
aquele fato lamentável sob todos os aspectos. O que colocava
em segurança um homem comum, se um Senador é barbaramente assassinado, como foí Olavo Pires? Como úca a vida
do cidadão que dia a dia está saindo de ca·sa para o trabalho?
É de se lamentar esse aco-ntecimento. Assim como é de se
lamentar que até hoje não se descobriu os assassinos do Senador Olavo Pires. Parece-me, e dá a entender, que em Rondônia foi cometido o crime perfeito. V._ Ex~ f~ muito bem em
aler~ar a Nação para este estado de desorde~ em que vivemos,
er\n ~ue <,lS pesSO<:!S não têm mais a devida segurança para
transitar da rua para casa, ou de casa para o seu escritório.
Parabenizo V.Ex~ e penso que o nobre Synador deve enfrentar essa Gituação eom coragem e denodo a fim de que esse
estado de coisas acabe em nosso País.
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O SR. GILBERTO MIRANDA- Obrigado pelo aparte,
Senador Meira Filho.
Era a comunicação que desejava fazer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -A Mesa
lamenta o fato que V. Ex' acaba de comunicar à Casa.
Realmente, está se tornando comum o desrespeito às
autoridades e à população, em geral, que está sendo vítima
<,ie acontecimentos como esse que vêm ocorrendo em todo
o Brasil.
A Mesa, ao lado de lamentar esse fato, irá tomar todas
as providências para que sejam ãpurados e responsabili1ados
os que procederam dessa forma, nobre Senador.
Tem a palavra, com-o Líder, o Senador Epitácio Cafeteira.
V. Ex~ dispõe de cinco minutos, nobre Senador.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC - MA. Como
Líder. Pronunciei o segUinte discurso.)- Sr. Presidente, vou
tentar ser rápido.
O Jornal O Globo, em 17 de janeirO, cOluna Swann, de
RiCardo Boechat, traz uma nota que faz referência a uma
pesquisa que estaria em mãos do nobre Líder ao Governo,
Senador Pedro Simon. Ontem, dia 18, comentei essa nota
com um jornalista da Folha de S. Paulo .que me perguntou
sobre parlamentarismo e presidencialismo.
De repente, hoje, leio na Folha _de S. Paulo, na coluna
de Gilberto Dimenstein, uma agressão à minha pessoa, como
se fosse eu que tivesse feito a pesquisa, ou falado sobre o
assunto.
A minha posição, Sr. Presidente, foi e é muito clara:
penso que presidencialistas e parlamentaristas devem usar a
tribuna que o povo nos deu.
Fiz um pronunciamento sobre a minha posição no dia
13 de janeiro, nesta Casa, cuja cópia, com base nas notas
taquigráficas, tenho fornecido para todos os jornalistas que
querem saber qual o meu pensamento e a minha posição
a respeito.
Já mencionei, mais de uma vez, que entre parlamentaristas e presidencialistõpS há os que têm boa-fé, mas há também os que têm má-fé. Vejo em muitos a tentativa de uma
mudança na representação no. Congresso Nacional. Disse,
nesta Casa, que um dos objetivoS parlamentaristas era o fim
do Senado com o sistema unicarii.eral que se somaria a uma
nova distribuição de cadeiras, em função da população, do
número de eleitores, diminui,ndo, assim, a representação do
Norte e do Nordeste, e aumentando a representação do Sul
e Centro-Sul.
Não estou longe da realidade dos fatos._Nesse artigo de
hoje, nessa agressão que não cheguei a entender porque sequer conheço o jornalista, este cita vários pã.rlamentares, os
mais ilustres, só que apenas dois, um do Norte e outro do
Nordeste, e os outros, todos do Centro-Sul. Quero, ainda,
dizer que concordo com a inclusão feita pelo jornalista, entre
os Senadores mais Ilustres, dos nomes dos Senadores Josaphat
Marinho e Jarbas Passarinho.
Es_sa é a_tentativa, Sr. Presidente, mas não servirei de
objeto àquilo que querem fazer, que é a desmoralização do
Congresso. Não. Sou cumpridor das minhas obrigações,_ chego
todos os dias, na parte da manhã e na parte da tarde na
hora regimental, não falto às sessões, não __deixo de emitir
a minha opinião e o meu voto e dizer por que o faço.
No dia em que entender que o Parlamento não representa
o Brasil, renuncio ao meu mandato e vou para casa. Claro
que discordo de muitos parlamentares, mas respeito suas posições, pois eSse é o convívio da democracia.
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O que considerei, Sr. Presidente, tentativa de desmoralização do Congresso foi aquele projeto apresentado, que recebeu 54 assinaturas. Tentaram desmoralizar 54 parlamentares.
Um projeto que vem assinado por José Fagundes, quando
esse parlamentar não existe. Usaram o sobrenome do nobre
Parlamentar João Fagundes iludiram e enganaram parlamentares que assinaram a proposição na confiança de que assinaram o projeto verdadeiro, que não se tratava de um estelionato, e que o autor existia. Isso, Sr. Presidente, é tentativa
de desmoralização do Congresso.
Continuo presidencialista. A minha vida política não começou ontem, tem 30 anos. Qu-em quiser nie conhecer lnelhor
pode buscar nos arquivos da Câmara e do Senado o meu
posicionamento sempre pronto, em qualquer matéria, por
mais polêmica que seja.
Posso até estar na contramão do m9dismo, que é o parlamentarismo; mas, se estou na contramão do modismo, é porque entendo que assim deve ser, que o povo deve saber o
que é presidencialismo e parlamentarismo , que este não pode
ser vendido em um plebiscito dentro de uma caixa bonita,
com üffi slogan bonito, fabricado pelas empresas de publi~
cídade.
Parlamentarismo para muitos é a modernidade administrativa, mas, para outros, é a mudança de representação entre
o Norte e o Sul.
Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que, para mim,
o parlamentarismo é o oposto daquilo pelo que sempre lutei
como velho batalhador do MDB, depois PMDB, na luta pelas
~·oiretas Já", na busca de que o povo tenha a oportunidade
de escolher o seu governante. Sou contra o parlamentarismo
porque ele é exatamente o ''lndiretas Já". Ele é uma forma
de escolha que, embora não se faça, como na Revolução,
dentro do Palácio do Planalto, com um militar, vai se:i feita
dentro do Gabinete do Primeiro-Ministro, com um civil.
Então, sou a favor de que a verdadeira força esteja com
o povo, que pode ser enganado como foi na última eleição,
mas se encontrará sempre, no Congresso, para retirada daquele que enganou o povo, como foi o caso do impeachment.
No Brasil, com o impeachmeot, os «caras-pintadas" tiraram
o Presidente; na Itália, com o parlamentarismo , os caras-pin-tadas não obtiveram êxito.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Líder, Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão: do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, não há dúvida de que se trata
de urna declaração da maior impo-rtância do GovernadOr An~
tônio Carlos Magalhães, publicada na imprensa de todo o
País, a começar pelo Estado de S. Paulo, onde afirma que
existe corrupção no Governo, que a corrupção continua. Di:t
ele que espera ser chamado pelo Presidente da República,
que tem fatos a serem apresentados, se fbr por -ele chamado.
Em primeiro lugar, quero dizer que não me causaria surpresa se eXistir corrupção no Governo. O Dr. Itamar Franco
assumiu~ está iniciando a sua administraçãO, e todos sabemos,
inclusive, que em muitos casos, por exemplo, no2"e3 9 escalões
aiiida não houve novidades.
Em segundo lugar, quero manifestar a importância do
pronunciamento do Sr. Antônio Carlos Magalhães. Quando
a imprensa me procurou, frisarido que- o Governador António
Carlos Magalhães havia dito que há corrupção no Governo,
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é o inimigO, etc., respondi que recebia essas críticas com o
maior respeito. CreiO que é correto o que fez o Gõvernador
do Estado da Bahia; talvez não precisasse buscar tantas manchetes em torno do assunto, talvez não precisasse também
ser o centro do noticiário~ mas denunciar, acho correto. Ruim
é saber que existe e ficar calado. Há Pessoas qUe têm denúncias
a fazer, noticiam que têm um dossiê que está guardado, mas
não o apresentam. Se as tem, deve falar. Acho isso positivo,
bem como acho que deve ser analisado e comentado.
Estou aqui, nesta tribuna, exatamente para isto. No Governo passado, também vim pa:ra esta tribuna justamente para
comentar um fato semelhante, qual seja: o Deputado Luís
Roberto Ponte fez um levantamento e chegou à conclusão
de que havia corrupção no Govenio, enVOlvendo empreiteiras;
havia indícios de irregularidades muito graves. O Deputado
foi ao Presidente da República, falou-lhe e comunicou-lhe,
inclusive, num congresso, realizado em Minas Gerais; a Câmara Brasileira da Construção Civil lançou uma carta que chegou
às mãos do Presidente da República através do Deputado
Luís Roberto Ponte. Resposta do Presidente: mandou processar e interpelar, judicíalmente, o Deputado Ponte.
Àquela época, vim a esta tribuna e disse:
"Se S.~ foi falar com o Minisltó é porque-queria
conversar. E aquela hora em que foi falar, ou o Presidente tinha alguma dúvida, não dev~ria expulsá-lo, não
deveriam pedir a sua saída, mas chamá-lo e dizer: Veja, Deputado, o Senhor exagerou. Quero que o Senhor diga alguma coisa, quero que apresente os fatos,
quero que o Senhor diga onde estão as irregularidades
no Governo."
Lamentavelmente, as acusações se repetiram, os jornais
repetiram, e apareceu o nome do Senhor PC e tudo o mais
e, na verdade, o Presidente foi afastado e não deu sequer
uma explicação. Por isso, estou nesta tribuna, porque é muito
importante caracterizar a diferença do Governo do Seuhor
Itamar Franco. Quem o colocou lá foi o Congresso Nacional,
quem o colocou foi o Congresso através de uma CPI, um
processo de bnpeachment, atendendo à sociedade, determinando uma mudança de processo. Todos esperamos que o
Senhor Itamar Franco realize um bom governo. porém confiamos que Sua Excelência tem a responsabilidade de fazer um
_
governo sério. ·
É por isso que quando vem o Senhor Ailtônio -Carlos
Magalhães e diz que existem irregularidades na adminístração
pública, e ele '7S conhece, deve-se_ analisar a reação do Governo.
Primeiro, ao tort;1ar conhecimento dessa matéria, OChefe
da Casa Civil, por detenninação- do Presidente da República,
enviou telegrama ao Sr. António Carlos Magalhães, o qual
lerei alguns trechos:

"Sr. Governador, li com atenção a entrevista de
o Estado de S. Paulo, sob o título H ACM
afirma que corrupção continua", hoje, 13 de janeiro,
e dei ciÇncia imediatamente do seu conteúdo ao Sr.
Presidente Itamar ~ran~o,_ que de~C!rminou solicitar a
V. Ex~ infOrmações claras e destacadas sobre possíveis
focos de corrupção eXisteilfes ep:t áreas governamentais, com o que estará V. EX" prestando inestimável
serviço à Nação. Adianto qw:, quanto a concorrências
e sua maneira de adminis~r'á-las, foram elas recentemente objeto de reavaliações profundas, no sentido
de impedir a ocorrência de quai~quer irregularidades.

v.

Ex~

a
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Tendo em vista as denúncias de V. Ex* que foram
publicadas, permito-me dar conhecimento à imprensa
do teor do presente texto."
Aliás, não é uma nem duas; são várias as denúncias provadas, inclusive nesse caso referido, em que uma empreiteira
diz e prova - que, na licitação em andamento, havia
fato grave. O Presidente da República determinou exatamente
a suspensão, como está sendo alegado.
O Governador Antônio Carlos responde mediante um
fax. Embora tenha recebido um fax do Chefe da Casa Civil,
por determinação do Presidente Itamar Franco, ele dirige-se
a Sua Excelência, dizendo:
"Atendendo a Vossa Excelência, conforme me foi
solicitado pelo Ministro Henrique Hargreaves, cumpre~me informar que mantenho o texto integral da entrevista publicada no jornal o Estado de S. Paulo. Na
própria entreviSta jiravisava que itiá"Jazer a denúnd3.
Desejo, de logo~ pedir a atenção de Vossa Excelência para os pagamentos feitos aos municípios, faltando menos de dez di'as -menos de dez dias, repito,
Sr. Presidente - pois em alguns casos até faltando
4_8 horas para o término do mandat~ de inúmeros _prefeitos, foram liberadas verbas com fins exclusivamente
políticos ou arenas para dar cobertura a atas de corrupção de admimstradores municipais, com recursos que
não fo_ram aplicados na-·sua destinação ... "
$. Ex~ não faz uma afirmativa, embora faça uma
citação.
E prossegue:
"Não quero concluir a .minha comunicação a Vossa
Excelência sem dizer que'tenho em mãos, para fazer
chegar ao Senhor Presidl.!nte, documento de um município relativo a recurso$ eritregues à prefeifi.ir3. municipal pela LBA destin~dos a uma creche e a declaração
da r~sRonsável pela rCferida creche de que nada recebeu ...
O Sr. Governador n8.o noticia fatos, mas diz que eXiStem
fatos e documentos.
Hoje 1 OPresid~nte ~tama~ Franco solicitou que o Chefe
da Casa Civil enviasse o seguinte fax ao GOVernador Antônio
Carlos Magalhães:
"Face o interesse de Vossa Excelência de encaminhar pessoalmente ao Senhor Preside~te I taffi.ar Franco
documentos relativos a supostas_ ir~egular_i~des na administrã.ção púbJíca federal, encarregou-me Sua Excelência de comun~çar-lhe que o receberá em audiência
nq dia 20 do co-rrente, às 11:00 horas, no Palácio do
Planalto, conjuntamente com os Ministros Chefe da
Casa Civil e da Justiça, a quem, de acordo como Decreto de 4.1.93, (cópia anexa) compete apurar tais denúncias.
Informo, outrossim, ter dado,conhecimento do
presente aos Líderes do Governo no Congresso Nacional."
Está -marcada para amanhã, às 11:00 horas, no· Palácio
do Planalto, a reunião em que o Senhor"PreSidente da República, acompanhado da Chefia da Casa Civil e dó Ministro
da Justiça, receberá as denúncias -a seiem- entregues pelo Governador Antônio Carlos Magalhães.
O atual Governo está cnando a Ouvidoria, que tem exatamente a responsabilidade de receber esse tipo de denú_ncia.
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Antes disso, saiu no Diário Oficial da Umão de

terça~feira,

5 de janeiro, o seguinte decreto:
"Art. 1n Fica criada Comissão destinada a receber denúncias e reclamações relativas a irregularidades
e a tos de improbidade administrativa na Administração
Pública Federal direta, indireta e fundacional, integrada pelo Ministro da Justiça, que a presidirá, pelo Secretário ExecutiVo, Consultor Jurídico e o Secretário de
Estudos Legislativos, daquele Ministério.
§ 1o Portaria ministerial, a ser expedida no prazo
máximo de dez dias, estabelecerá as normas a serem
observadas no encaminhamçnto das denúnicas e reclamações e no seu processamento.
§ 29 As providências solicitadas pela referida Comissão terão prioridade de atendimento pelos órgãos
diretamente afetados e serão atendidas no prazo máximo de dez dias, com informações precisas sobre os
fatos apurados em exame."

Sr. Presídente, tenho aqui a resposfa- e_ o estudo feito
pelo Ministro do Bem-Estar Social, Sr. Jutahy Magalhães Júnior, - para que conste dos Anais da Casa -em que analisa
o comportamento e a ação da sua Pasta. E_u poderia analisar
a carta que tenho da Presidente da LBA, a ilustre S~ Leonor
Barreto Franco, que analisa a fórmula com que está administrando a LBA a partir do momento em que assumiu a sua
presidência.
O Ministro Jutahy Magalhães Júnior, ao liberar verbas
para determinados municípios ou Estados, inclusive para o
Governador Antônio Carlos Magalhães e diversos Prefeitos,
expede ofício para o governador ou o prefeito, para o Presidente da Assembléía ou da Câmara Municipal, para o Arcebispo ou o Bispo da cidade, para as lideranças de oposição,
enfim, envia uma série de comunicações, debatendo e democratizando a informação, para que ela não fique adstrita a
apenas urna autoridade.
O Governo determinou que, para todos os recursos liberados em dezembro, sejam providenciadas cópias da relação
do destinatário, dos valores e das publicações do Diário Oficial.
Tradicionalmente, nem sempre é necessária a publicação de
convênios no Diário Oficial. Entretanto, o Governo determinou que, a partir de agora, inclusive os__ convênios sejam
publicados no Di_á_riQ_ Oficial, ainda que, segundo a lei, não
haja essa obrigatoriedade. A determinação é de fazer o levantamento da destinação das verbas, para que delas se tome
conhecimento. Daqui para diante, qUalquer verba para qualquer tipo de convênio deve se_r publicada no Diário Oficial.
Sr. Presídcnte, tenho que agradecer ao GOvernador Antônio Carlos Magalhães. Eu tenho um bom relacionamento
com S. Ex~ e sei que, para muitos, isso pode parece-r estranho.
Fui Ministro çom S. Exa, escolhido pelo Dr. Tancredo Neves,
tive àquela época um bom relacionamento; fui Gov~mador
de Estado e S. Ex~, Ministro. Dele não tenho nenhuma mágoa,
nenh~ma queixa. Pelo contrário, tive um atendimento fidalgo;
inclustve, naquilo que foi possível, S. Ex~ atendeu ao meu
Governo e ao Estado do Rio Grande ,d_o Sul.
Quando um homem como Antônió- __Carlos_ :r\.1iiithães
chama a atenção para esse aspecto de corrupção, é importante
qufi: fíquemos_atentos; inclusive é um aviso interno para dentro
do nosso Governo. Muitos pensam que, pelo fato de Collor
ter sido afastado, a CPI terminou; o Presidente Itamar Franco
assumiu a Presidência, tudo terminou. Não, não terminou.
Es-se é um processo lento e constante de fiscalização. O Sr.
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António Carlos Magalhães está fazendo um alerta e penso
que S. Ex~ _está correto. Uro..a.ler:ta inclusive para nós, para
p Governo, um alerta interno e um alerta externo. Democracia
e respeitabilidade nós conquistamos todos os dias.
Alguns consideram que a democracia já está consolidada,
não há mais o que se fazer. Penso que estão equivoCados.
Estamos começando a praticar a democracia. Demos uma
bonita aula com o iropeachment, sim, mas estamos começando
e temos obrigação de manter. Em termos de Governo sério,
respeitável, digno, acreditamos no que diz o Sr. António Carlos Magalhães: "Que o Sr. _Itamar é um homem s~rio, um
homem honrado, mas tem que mostrar o Governo". Penso
que por aí vai bem.
.
.
Não sei a intenção do Sr. Antônio Carlos Magalhães.
Alguns dizem que é uma_ forma de _se manter eru. mÇt.nchete.
Se for verdade, é um direítO dele! Outros dizem que o Governador da Bahia está estranhando, porque geralmente é um
homem que se integra com o Governo. Porém, dessa vez,
as coisas aconteceram e ele está encontrando dificuldade no
caminho da integração: Isso também é problema dele; é um
direito dele!
.
A verdade é que, quando S. Ex' f~la que o Governo
tem que ser sério, quando diz que existem focos, que está
desconfiado e que tem provas, penso que o Presidente Itamar
Franco tinha que fazer o que fez. Amanhã, às 11:00 horas,
rto gabinete da Presidência, o Presidente Itamar Franco, o
Chefe da Casa Civil e o Ministro da Justiça estarão esperando
o Governador Antônio Carlos Magalhães com as provas e
os elementos para abrir tantos inquéritos quantos necessários
para provar o que deva ser provado.
Eu dizia desta tribuna com relação ao ex-Presidente Fernando Collor de Mello. Ninguém pode acusá-lo se as coisas
estão acontecendo. A culpa não é "dele. Ninguém pode culpar
o prefeito, o ministrq, o governador se as coisã.s acontecem.
Podem culpá-los quando, ao tomar conhecimento de que as
coisas ocorreram, não tomaram providências no sentido da
busca da responsabilidade.
_
Pot isso, no momento em que um Governador da credibilidade, da seriedade e da sinceridade do Sr. António Carlos
Magalhães diz que tem conhecimento de fatos, o Senhor Presidente da República o convida a dizê-los. Primeiro, enviou
o fax.
Se S. Ex\ por sua vez, diz que quer vir aqui diretámente,
que venha, não há por que não fazê-lo. O Presidente,o Chefe
da Casa Civil e o Ministro da -Justiça têni a responsabilidade
de receber essas questões.
Muitos dos que vejo aqui, diante de mim, já foram Governadores, Ministros, Secretários de Estado, PrefeitoS, empresários e todos sabemos da luta e do esforço que precisamos
fazer para desenvolver um trabalho sério, honesto, competente c responsável. Para isso, somos todos cc-responsáveis.
Perdoem-me a sinceridade.
Felicito o Governo do Presidente Itamar FrancO. Felicito-o, porque essa foi _u_ma_ disposição sua, apesar do protesto
de algumas pessoas. Sua Excelência não poderia deixar de
receber o Governador António Carlos Magalhães.
Propus, então, ao Presidente Itamar Franco: Quem sabe
eu possa falar com o extraordinário Senador J osaphat Marinho, pedir-lhe que solicite ao seu Governador que lhe entregue
as provas, as quais seriam entregues a mim para, posterior··
mente, entregá-las a Sua Excelência"?
Respondeu-me o Presidente ltairiar Franco: "Tenho o
maior carinho pelo Senador Josaphat Marinho. Considero-o
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um homem extraordinário. Se o Governador quiser assim.
que o faça, mas o que li nos jornais é qi.Ie S. Ext- _quer trazer
as provas pessoalmente. Que as traga. A verdade é que ele
tem o direito de trazê-las. E vai fazê-lo; vai apresentá-las,
e o Governo fica com a respOnsabilidade de apurá-las.
Portanto, estamos dando os dois recados: um, internamente, ou seja, para dentro do Governo. Neste Governo,
as coisas vão ser apuradas; o ·outro, externamente, isto é,
para fora do Governo. Não adianta imaginar a comissão, ou
coisa que o valha, neste Governo os fatos serão apurados.
Há um recado para todos nós: esse trabalho deve ser feito
em conjunto, em equipe com a responsabilidade de todos.

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Ouço V. Ex• com o maior
prazer.
O Sr. Josapbat Marinho- Nobre Senador Pedro Simon,
em primeiro lugar, quero agradecer-lhe a atenção de só proferir o seu discurso com o meu retorno da Bahia. Em segundo,
desejo assinalar a correção do seu procedimento na tribuna,
quer com relação aos fatos hi~toriados, sobretudo no que
concerne à correspondência entre a Presidência ela República
e o Governador António Carlos Magalhães. Em terceiro, é
justo assinalar a propriedade com que o Líder interpretou
a atitude do Governador da Bahia. Não tendo S. Ex• ofendido
o Presidente da República, antes, assinalado no seu fax a
condição de honrado do Chefe do País, extraí a conclusão
de que uma denúncia dessa natureza, feita com seriedade,
é útil ao Governo e, como tal, deve ser recebida. Isso é que
é próprio da ordem democrática. Através do contraste de
opiniões, a verdade será apurada. Outrossim, desejaria esclarecer-lhe que, aind~ ontem, o Governador António Carlos
Magalhães, embora já me houvesse dado conhecimento pessoal de alguns dos documentos de que é portador, diziã-me
que desejava que eu não debatesse com V. Ex• o mérito
do problerita, poi~. tendo ele feito a denúncia, julgava-se no
dever de não disc}.ltir publicamente a matéria antes que pudesse levá-la ao conhecimento direto do Presidente da República, e que eu poderia mesmo, desta tribuna, dar-lhe notícia
disso. Já agora y. Ex~ anuncia que o Presidente da República
convocou o Governador da Bahia. Somente louvores merece
a atitude do Presidente Itamar Franco. Era exatamente o
que desejava o Sr. Antônio Carlos Magalhães que ocorresse
e, por isso, não desdobrou a discussão do fato na imprensa,
nem por inteqnédio de nenhum dos seus companheiros de
ação política nas duas Casa-s do Congresso Nacional. V. EX'
esteja certo de que ele vem sem propósito_ de infamação,
mas com o intuito de esclarecer fatos e, na medida possível,
trazê-los já documentados.
O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o aparte do ilustre
Senador Josaphat Marinho, nosso prezado professor, por
quem tenho realmente um carinho e um respeito muito grande. A vida nos traz transtornos.
No ano passado, eu dizia que estranhava ver o nosso
extraordinário professor Josaphat Marinho nesta tribuna
quando, na verdade, o seu lugar era na Oposição. Quis o
destino que ele fosse para a Oposição, enquanto eu, talvez,
achasse que agora o seu lugar era no nosso Governo. Mas
S. Ex• expõe cqm muita clareza a situação. Não temos nenhum
problema em dizer o pensamento do Governo. Trata-se de
um Governo comprometido cóln os fatos da seriedade, da
diginidade e da responsabilidade. Tenho aqui a exposição
longa do Ministro do Bem·Estar Social, Jutahy Magalhães
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Júnior, a sua maneira de administrar. Ela me parece absolutamente íntegra e correta. Tenho aqui a longa exposição da
Presidente da LBA sobre a análise daquela entidade, embora
esteja há tão pouco tempo no cargo. A essa altura, creio
que as questões devems_er baseadas na seriedade, na responsabilidade e na credibilidade. Isso é dever de cada um. Na
minha opinião, se o Sr. António Carlos Magalhães vem a
públiço e diz que tem provas; se as tem e as_ apresenta ao
Governo, esse. tem a responsabilidade de apurá~las. Portanto,
amanhã, às 11:00 horas. o Presidente recebe os documentos.
Lá estará o Ministro da Justiça que é o responsável, até
- que regulamentemos o projeto que oficializa a Ouvidoria.
Vamos criar o ouvidor oficialmente aprovado pelo Congresso
Nacional. Mas enquanto esperamos a aprovação e execução
dessa matéria, o Governo criou uma Comissão, p.t'eSidída pelo
Ministro da Justiçar com a responsabilidade de receb~r e apurar esses fatos.
Repito, Com relação a essa matéria: 6timo o procedimento do Sr. Antônio Carlos Magalhães. Orientou-nos, serviu
_para que a so~iedade, o País, as entidades, as pessoas de
dentro e de fora do Governo saibam que este não é um Goveino que vai apenas ouvir e assistir. Este Governo não terá
qualquer tipo de compromisso com algo que não seja a seriedade ...
Eu poderia encerrar aqui meU pronunciamento. E considero, Sr. Presidente, encerrado o meu pronunciamento_ Mas
volto porque, na mesma entrevista, o Sr.- António Carlos Magalhães diz que Collor e Paulo César Farias eram sócios de
longo tempo. Na mesma entrevista ele faz_esta _afirmativa:
"Acho' que Collor c P. C. Farias eram s6.cioS. Tódos esses
casos eram fruto de uma sociedade de longo tempo".
Os processos contra o Sr. Collor e contra o St. Paulo
César Farias esião tramitando na 1ustiÇã Federal. Há um processo em que o Sr. Collor é acusado por crime comum sendo
apUrado. Considero essa afirmativa mai~ importante que
existe, Sr. Presidente, porque, até aqui, tínhamos a palavra
do Sr_. Pedro Collor. Tínhamos a palavra do ex~Presidente
da Petrobrás do tempo do Sr. Collor. Tínhamos a palavra
do seu Líder. Renan Calheiros, na Câmara dos Deputado's·.
Mas, agora, temos a palavra do Sr. Antó~io Carlos Magalhães,
que ficou ç:om o Sr. Collor até o_ finaL Inclusive, o Sr. Governador argumenta na entrevista que foi o responsável pela
mudança de ministros. Vale à pena ler o seguinte trecho da
entrevista: "Quando pedi a mudança de ministério, mudamos,
e af não se viu mais corrupção no Governo. Ele não tinha
mais nem corno fazer. Os outros ministros assumítam o Go~
verno".
O Sr. António Carlos é um homem de bem, é um homem
digno, de um comportamento só, de uma linha só. Imagino
que ele também deva ter levado ao ex-Presidente da República
os fatos ocorridos durante o Governo passado. Inclusive ele
conseguiu mudar o ministério, mas não conseguiu evitar que
aqueles fatos acontecessem no primeiro ministério do Sr. Fernando Collor. Tanto é que -ele está dizendo aqui qtie sabia
da sociedade existente com o Sr. Paulo César Farias agora
e antes. E porque ele sabia desses fatos de corrupÇão, ele
conseguiu mudar o ministério. Não há dúvida nenhuma de
que, talvez por ter mais amizade ou por ser mais integrante
do Governo, naquela época, o Sr. Antônio Carlos de-ve ter
tentado- não me lembro se também por intermédio de manchetes de jornais- diretamente, alertar o então Senhor Presidente da República da gravidaçle do seu envolvimento com

a
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o Sr. Paulo César. Lamentavelmente. porém. não deve ter
conseguido resultados.
_
O Sr. António Carlos é o mesmo, e a sua preocupação
com a dignidade també.m é_ a mesma. No Governo do Sr.
Fernando Collor, lamentavelmente, não conseguiu. Mas, no
Governo do Senhor Itamar Franco, já está sendo chamado
para ajudar a evitar que ocorra _novamente o que se deu no
governo passado.
A única análise que faço é a de que esta afirmativa,
partindo da figura do Sr. Antônio Carlos Magalhães, pelo
que S. Ex• representa, é de_u_ma imporfância fenomenal. Parece-me que é uma testemunha importantíssima, que poderá
ser chamada a depor, na hora em que se debater o processo
por crime comum do ex-Presidente da República e o processo
que envolve o Sr. Paulo César Farias.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite~ me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex' com muito prazer,
Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josapbat Marinho- Nobre Senador Pedro Simon,
V. Ex~ mesmo já afirinou que o Sr. Antônio Cádos Magalhães
tem um procedimento Uniforme. _Por isso mesmo, não deve
haver nenhuma dúvida de que, se convocado a qualquer depoi~
mente, S. Ex~ dirá o· que sabe, em conseqüência da afirmação
constante de sua entrevista. Vale muito salientar que S. Ex~
denunciou irregularidades no Governo ·anterior eXatamente
visando à defesa do interesse público, tanto que é notório
que concorreu para a mudança do ministério. O que S. Ex•
não desejará - e nenhum de nós deseja - é que qualquer
alegação sobre o Governo passado, cujo Chefe já foi desti~
tuído, venha influir na apuração dos fatos atuais.
O Sr. Amir Lando ........- Permite~me V. Ex~ urii ~parte'?

O SR- PEDRO SIMON- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Amir Landp- Nobre Senador Pedro Sinion, em
primeiro lugar quero aplaudir a atitude do Governo Itamar
Franco. É pre~so apurar, ·é preciso averiguar ,-sobretudo quan~
do a denúncia parte de um homem público da estatura de
um governador de- Estado. É claro que os fatos até agora
enunciados e dados a conhecer não evidenciam qualquer prá~
tica de corrupção. O fato em concreto de a LBA ter passado,
no dia 30, recursos dos Estados é comum que ocorra, porque
está em fim de exercício, e-não há uma exceção que se possa
estabelecer ...
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moralidade e a ética na política. Começa bem o Governo
Itamar, apurando prontamente as acusações, venham de onde
vier. Isso me parece absolutamente louvável e _merecedor do
nosso respeito, sobretudo, quando as denúncias partem de
um Go-vernador de Estado. Contudo é preciso, realmente,
que o fato, o eventual delito seja apontado, porque não podemos ficar com denúncias vazias. Mas é melhor correr o risco
de apurar denúncias vazias do que ser complacente com elas.
O SR. PEDRO SIMON- Agradeço muiio V. Ex•,
com a autoridade que tem, por falar sobre a matéria. Realmente a luta de V. Ex• e nossa foi Contra algo diferente.
O Sr. Gilberto Miranda- V. Ex~ me permite um aparte'?
O SR. PEDRO SIMON -Pois não, nobre Senador Gilberto Miranda.

a

O Sr. Gilberto Miranda- Sobre a seriedade e a honesti~
dade do Senhor Presidente tanto esta Casa como todo o País
não tém a menor dúvida. Pela priÍneira vez, -vínios uni Presi-dente, no dia de sua posse, entreg<t;:- sua declaração de imposto
de renda. Quando a sociedad~ analisa, pelos jornais, pela
televisão, os bens de um hom,.em público que chega à Presi~
dência da República, depois de ter assumido o Senado e outros
cargos, vê que aquilo é irrisório: alguns telefones, um pequeno
apartamento e carros que n.em do ano são. É muito il;nportail.te
que V. Ex~. como Líder do Governo, leve ao Governo a
nossa posição com relação à necessidade de que se acelere
o processo de privatiZação, eri(JuáritO.~.
O SR- PEDRO SIMON - Senador, isso foi resolvido
hoje. O decreto está _Keito e sairá no Diário Oficial amanhã.
A questão está encerrada.
_ __ _
_
Tenho certeza de que V. Ex• vai aplaudir as novidades
apresentadas pelo Governo. V. Ex~ e o País vão ver que
o Presidente estava certo ao fazer a análise e o reestudo_da_
matéria.

O Sr. Gilberto Miranda --É muito iinportante que a
privatização se inicie novamente,-seja ãcelerada e tenha bases
mais firmes e moedas mais sérias. Tenho certeZa, analisando
os estudos que o Consultor da República eStá faZendo junto
com a sua assessoria, de que teremos um outro tipo de priva ti~
zação, mais sériO. Mas e-nquanto tivermos o Estado domi.:.
nando a economia não serão surpresa para ninguém nesta
Casa e para a popula-ção brasileira as denúncias de corrupção
que nos serão feitas às dezenas e centenas se formos a ministé~
rios, a autarqUias e a repartições, é não serão priVilégio de
O SR- PEDRO SIMON- O Governo de Estado da Bahia. governador nenhum. Muito obrigado.
passou o retorno_ do_ ICMS aos muniCípios três dias antes
O SR. PEDRO SIMON- Agradeço e apróveito o aparte
do dia 31.
de V. Ex~ para dizer que estão seladas e sendo comunicadas
O Sr. Amir Lando- Isso é comum 1 porque se tem que
à imprensa as alterações a serem feitas no processo de privati~
fechar o exercício e os recursos, sobretudo os orçamentários,
i:a_ção. :f'r.lão tenho nenhuma dúvida em dizer que esta Casa,
o Congresso Nacional e a imprensa vão aplaudir. Privatizar,
são repassados durante o exercício. E ninguém pOderiã prever
ou excepcionar que não se passa no ano que se muda prefeito
por exemplo, para entregar uma empresa de aço que pertence
ou no ano que sa vai mudar governador. O Estado e o muni~
à Nação, à carteira de funcionários aposentados do Banco
cipio prosseguem sua vida permanentemente, independente
do Brasil, par'ece-me que rião tinha lógica. Tinir uma empresa
das mudanças de governador e de prefeito. De modo que
estatal de toda a sociedade e passar para um grupo, parece-me
o fato em si não evidencia nenhuma prátiêa delituosa. Se
que não tinha lógica. E~sas são algu!p.as das questões que
o prefeito não repassou os recursos para a beneficiária, que - foram alteradas.
deveria ser, ao que penso, uma entidade privada, este é um ·
Há que se analisar caso a caso. Há a empresa que está
mal, praticamente falida e que o Estado tem de devolver,
aspecto para ser apurado no âmbito do município. Mas, de
qualquer sorte, a atitude do Governo de apurar só merece
e a outra que está em ótimo estado. Aquela pode ser dada
o aplauso de todos nós, sobretudo de nós que conduzimos
de graça, pode ser trocada por moeda podre; essa tem que
os trabalhos na condição d.e__ Relªtor da CPI, clamando pela
se ver como será _vendida. Não tenho nenhuma dúvida de
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que o projeto que sairá publicado amanhã merecerá o apoio

e o respeito de toda a sociedade.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permíte-me V.
Senador Pedro Simon?

Ex~

um aparte,

O SR. PEDRO SIMON -Com todo prazer, Senador
Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Pedro Simon, eu
pretendia até não me manifestar -sobré esse -assunto, porque
estou inteiramente de acordo com o que- V.-~ falou. Acho
que a posição do Presidente Itamar está correta e todos desejamos que qualquer fato seja apurado, qualquer _denúncia. Não
importa se o denunciante é- qualificado, desqualifi8dO. Nada
disso interessa. Se a denúncia é apresentada, cte-Ve Ser apurada.
Mas o que eu querO fazer é aproveitar o pronunciamento
de V. E~ para dar uma informação provinciana, da Bahia.
Todos desejamos a transparência do Goveino. -Todos os a_tos
administrativos do Governo Itamar devem ser totalmente
transparentes. E isso tem- ocorrido. Falo assi_m pelo Ministério
do Bem-Estar Social, quand~_ faz publicidade dos seus atas,
transmite informações -sobre qualquer liberação de recursos
às autoridades do município. Quali:juei" cidadão brasileiro pode pedir informação sobre quais foram os recursos liberados.
Agora, na Bahia, ocorre o contrário. O GoVernador do EstadO
da Bahia proibiu que fossem liberadas informações do Tribunal de Contas do Estado para a Assembléia, para qtie--ela
pudesse, com o sentido de buscar informações, acompanhar
as liberações de verbas que fossem feitas pelo Estado. A Assembléia não pode acompanhar as liberações de verbas efetuadas pelo Estado no período eleitoral, por exemplo, na época
da campanha municipal. Não pode acompanhar, porque a
senha não é liberada. E tenho aqui, na minha pasta, declaração
do Governador Antônio Carlos Magalhães dizendo que não
liberaria. Por isso é que há uma incoerência de atitude. No
momento em que a transparência ...
O SR. PEDRO SIMON - Penso-que o exé"mplo deve
vir de cima. No momento em que o Presidente começa a
agir dessa maneira, V. Ex~ pode ficar tranqüilo que a partir
de depois de amanhã o Governador Aittõnio Carlos Magalhães vai dar essa liberdade a nível estadual. Não tenho nenhu~
ma dúvida a esse respeito. Quando verificar que 0-Presid~nte
vai agir assim, o Govefiiadoi Ai.ttónio Carlos Magalhãe_s, com
a liberalidade e o espírito democrático que possui, vai seguir
o mesmo caminho. Pode ficar tranqüilo.
O Sr. Jutahy Magalhães -Duvido, Senador Pedro Simon, mas espero que V. Ex• tenha razão. Queremos-ver exata~
mente isso: transparência aqui e transparêncfa lá. É esse o
nosso desejo.
O SR. PEDRO SIMON - Conhecendo Ó Governador
António Carlos Magalhães, não tenho nenhuma dúvida de
que vai acontecer isso. __Quai:td() ·ele se expõe da maneira que
se expõe, é evidente que ele vai colocar a sua administração,
da mesma forma, à disposição da Assembléia e do povo da
Bahia.
Agradeço, Sr. Presidente, a V. Ex~ e à Casa.
Penso que nós cumprimoS um dever importante. Esse
é um Governo em que talvez como nunca há uma cc-responsabilidade de todos nós. O Governo Itamar FranCo_~xiste por
causa do Congresso Nacional. O Sr. Presiden_i~-Collor tinha
atrás dele 35 milhões de eleitores, o Presidente Itamar Franco
tem uma sociedade que foi à rua, sim, mas teni-76 Senadores
que vieram, votaram e disseram exatamente que o Sr. Itamar
Franco deveria assumir a Presidência. Ele tem essa resoonsa-
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bilidade. Creio que nós podemos divergir, ter posições diferentes, idéias difei"entes, mas temos a co-responsabilidade Qe
buscar uma modificação neste País.
As mudanças não foram para tíi"ar o Sr. Collor da Presidência da República. Repito aqui o que já havia dito no dia
da votação do impeachment, ou seja, o povo não foi às ruas
para-pedir ao _Sr. Collor que saísse; nós não queríamos apenas
mudar o governo anterior, mas, sim, a face da sociedade.
Queremos modificar os métodos da administração, queremos
marchar .n:~~o a uma transição e_ a uma travessia neste ano
e Do próximo. Esta é a responsabilidade do Congresso Nacio-mll, esta é a nossa responsabilidade.
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Permite~me V. Ex~ um
aparte'?
O SR. PEDRO SIMON- Se o Presidente permitir.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Nobre
Senador, o_tempo do orador já está esgotado. Há outro orador
ínScrito e ainda temos a Ordem do Dia ..
O Sr. Garibaldi Alves Filho -~Trata-se de um a parte
muito· rápido. Quero apenas dizer ao Senador Pedro Simon
que realmente o Governo Itamar Franco está dando uma
demonstração de seriedade quando convoca o Governador
Antonio Carlos Magalhães. QuerO fazer uma apelo ao Senador Pedro Simon. Acredito que se trata de uma providência
que talvez o Governo já esteja tomando, a reat_ivação d(ls
auditorias internas de cada Ministério, o que foi inteiramente
desmantelado pelo governo passado. Acredito que essa seja
uma providência salutar e que está de acordo com os_objetivos
que o Governo Itamar Franco está perseguindo. ·
O SR. PEDRO SIMON - É da maior importância o
aparte de V. Ex~ Não há dúvida alguma de que a auditoria
interna é fundame_ntal. O governo passado, lamentavelmente,
desestruturou esse sistema e com isso só tomava conhecimento
das irregularidades que ocorriam pelos jornais. O Governo
atual está muito preocupãdo com essa questão. Inclusive, falo
com modéstia, há um projeto nosso tramitando na Casa qtie
dispõe sobre o assunto. Mas muito mais importante é a intenção dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara
dos Deputados, do Senado Federal e do Governo Federal
de fazer que haja um sistema uniforme de fisCalização e, se
Deus quiser, nós haveremos de fazê-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

.

--

-
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O Si?.. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU PRONUNCIAMENTO:
COVAS DEFENDE JUTAHY DE
CRÍTICAS DO GOVERNADOR
.
Brasília -..,- O Senador Mário Covas (PSDB-SP) tàmbém
criticou o GoVernador da Bahia pelas críticas que fez ao Governo Itamar. "Talvez seja essa a prinieira vez em que um
Ministro da Bahia não é ligado a Antônio _Carlos,., disse CováS, Duma referência a seu colega de Partido, o Ministro. da
Ação Social, Jutahy Magalhães Júnior, eleito Deputado pela
Bahia e adversário de ACM na política baiana. Covas ã:fifriloü
que as opiniões do GOvernador baiano representam "mais
a vontade do que a realidade". Ele gostaria de ver o Govern-o
sem apoio partidário e imerso na corrupção", explicou.
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Discípulo político de Antônio Carlo~, o Deputado Eraldo
TiJ;IOCO (PFL~BA), último Ministro da Educação do Governo
Collor, afirmou que concorda iQteiramente Com O Governa~
dor. "Ele está coberto .de_ razão", disse. Segundo Tinoco,
Antônio Carlos deverá apresentar ao Governo detalhes sobre
as denúncias. "0 estilo dele é esse", observou.
Eraldo entrou no Governo Collor com o aval de ACM,
dentro da reforma ministerial que instalou o PFL no Ministério. Conforme o próprio Governador baiano contou na entrevista ao Estado, a entrada de Eraldo no Governo foi importante para garantir a manutenção de seu apoio a Collor. Apesar de pertencer ao mesmo partido do Governador, o Senador
Marco Maciel (PE)_ preferiu não comentar o assunto.
INFORMAÇÓES DETALHADAS
Esta é a íntegra do telegrama enviado por Hargreaves
ao Governador baiano:
"Senhor Governador,
Li com atenção a entrevista de Vossa Excelência a o
Estado de S. Paulo, sob o título "ACM afirma que corrupção
continua", hoje, 13 de janeiro, e dei ciência imediatamente
de seu conteúdo ao Excelentíssimo Senhor Presidente Itamar
Franco, que determiou solicitar a Vossa Excelência informações claras e detalhadas sobre possíveis focos de corrupção
existentes em áreas governamentais, com o que estará Vossa
Excelência prestando inestimável serviço à Nação. Adianto
que, quanto a concorrências e sua maneira de administrá-las,
foram elas recentemente objeto de reavaliações profundas,
no sentido de impedir a ocorrência _de quaisquer irregularidades. Tendo em vista que as denúncias de VosSa" Excelência
foram publicadas, permito-me dar conhecimento à imprensa
do teo_r do presente texto.~
Reafmhó o-ãprêÇo e Consideração."
CORRUPÇÃO CONTINUA
"COLLOR E PC ERAM SÓC:IOS DE LONGO TEMPO"
Es~do- O Senhor disse que o GOverno Itamar é péssimo. D1sse também que o Governo Collor foi péssimo. Por
que· então o Senhor defendeu o Gov!!mo Collor?
Antôruo Carlos- Eu obriguei o Collor a mudar o Ministério. Mudou por minha causa. Já na parte final eu cheguei
para o Jorge Bomhausen e disse: nós temos que sair disso.
O ~omhausen me fez pm apelo para ficar, que ele colocava
o Ttnoco (Eraldo Tinoco, ex-Ministro da EducaÇão) lá. Eu
disse que se botava o Tinoéo nós tínhamos de ficar até o
fim. Como eu pOderia sair?
Estado- O Senhor se sentiu comprometido moralmente?
Antônio Carlos - Sim. Quarido ele chamou o verde-amarelo, não tinha mais jeito. Mas eu preferi ficar.- Estado - Qual foi a vantagem da sua posição?
Antôruo Carlos - Fui coerente. _
Estado - O Senhor achav:a que o Presidente não tinha
moral para permanecer no cargo, mas se sentia comprometido
porque ele mudou o Ministério?
· Antônio Carlos - Acho que Collor e PC Farias eram
sócios. Toc;Jos esses casos eram fruto_ de uma sociedade de
longo tempo. Quando pedi a mudança de Ministério, mudamos e aí não se viU mais corrupÇão no Governo. Ele não
tinha mais nem como fazer. Os oUfroS Ministros assumiram
o Governo.
Estado - Qual a vantagem de sua posição anterior de
apoio ao Governo Collor? .
_
Antônio Carlos - A Bahia não levou nada. Para o Rio
ele deu.
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Considerando que a determinação da data de 16 de outubro de 1992 teve poroportuno objetivo p-oSSibilitar a preparação_de processos, a fim de que todos os presos, que preenchessem os requisitos do referido decreto, pudessem passar
o Natal de 1992 em liberdade;
Considerando, ademais, que numerosos condenados. no
período de 16 de outubro a 25 de dezembro do ano fluente,
estarão atendendo às exigências estabelecidas no Decreto n~"
668, de 16 de outubro de 1992, decreta:
Art. 1~" Fazem jus ao indulto ou comutaÇão de pena
os condenados que, até 25 de dezembro de 1992, satisfizerem
as condições previstas nOs arts. 19 e 2~ do Decreto n~" 668,
de 16 de outubro de 1992, publicado no Diário Oficial da
União de 19 de outubro de 1992.
Art. 2~" Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de janeiro de 1993; 17~ da Independência
e 105' da República.- ITAMAR FRANCO- Maurício Corrêa.
DECRETO DE 4 DE JANEIRO DE 1993
Cria Comis~ão destinada a receber denúncias e reclamações relativas a irregularidades de atos da admi·
nistração pública federal.
-O Presidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI. da ConstitUição, decreta:
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Fica criada Comissão destinada a receber

de-

núncias e reclamações relativas a irregularidades e atos de
improbidade na Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional, integrada pelo Ministro da Justiça, que
a presidirá, pelo Secretário Executivo, Consultor JurídicO e
o Secretário de Estudos Legislativos, daquele Ministério:
§ 1~' Portaria ministerial a ser expedida no prazo máximo de dez dias, estabelecerá as normas a serem observadas
no encaminhamento das denúncias e reclamações e- no seu
processamento.
§ 29 As providências solicitadas pela referida Comissão,
terão prioridade de atendimento pelos órgãos diretamente
afetados e serão atendidas no prazo máximo de dez dias,
com informações precisas sobre os fatos apurados ou em exame.
§ 39 Instalada a Ouvidoria Geral da República, no âmbito do Ministério da Justiça, -a Comissão a _que se refere
esse artigo, será extinta, tranSferindo-lhe o seu acervo e todos
os expedientes em andamento.
_ ---·
Art. 2" Fica o Ministro da Justiça autorizado ~ requisitar servidores e equipamentos da Adminístraçâo Piíólica -Federal, necessários ao fUncionamento da Comissão criada por
este decreto.
Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasflia, 4 de janeiro de 1993; 172' da Independência
e 105' da República. -ITAMAR FRANCO - Maurício Corrêa.
Presidência da República- Fax (061) 321-5804
Estado da Bahia
Gabinete do Governador
Salvador, 13 de janeiro de 1993.
Presidente Itamar Franco
Palácio do Planalto
Brasília - DF
Atendendo a Vossa Excelência, conforme me foi solicitado pelo Ministro Henrique Hargreaves, cumpre--_me i"nformar que mantenho o texto integral da _entrevista publicada
no jornal O Estado de S. Paulo. Na própria entrevist~ jã avisava
que iria fazer a denúncia.
Desejo, de logo, pedir a atenção de Vossa Excelência
para os pagamentos feitos aos Municípios, faltando menos
de dez dias, menos de dez dias repito, Senhor Presidente,
pois em alguns casos até faltando 48 horas, para o término
do mandato de inúmeros Prefeitos, foram liberadas verbas
com fins exclusivamente polítiCos ou apenas para dar cobertura a atos de corrupção de administradores municipais, com
recursos que náo foram aplicados na sua destinação.
Se Vossa Excelência procurar saber o que foi depositado
nas contas de algumas Prefeituras~ diretamente pelo Banco
do Brasil e sem qualquer publicação oficial, certamente ficará
estarrecido. Refiro-me Senhor Presidente, não só aó que já
foi liberado e pago, mas também para o que foi processado
·
- · ·· -- como restos a pagar.
No momento em que Vossa Excelência anuncia os seus
propósitos de moralidade, e quando é total a caréncia de
recursos para a recuperação das estradas federais intransi~
táveis, com a merenda escolar em atraso, com a falta de assistência à população carente do N ardeste, com hospitais fechando em todo o Brasil, com o problema do menor tomando
dimensões assustadoras, a demora no repasse de recursos até
para o combate à cólera, e com tantos outros problemas que
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Vossa Excelência tem freqüentcmente abordado com a sua
é incrível o que está acontecendo com o dinheiro
pliblico num Governo que foi escolhidO exatamente para impedir a prática de atas lesivos à administração. Como disse
_ga_ própria entre_~~ta, não basta {) Presidente ser honrado. _
O Governo, tambéiri, precísa ser honrado, até porque um
e outro podem se contaminar com os crimes contra o erário.
Senhor Presidente, vou continuar prestando serviço à Nação co-m as denúncias que, tenho certeza, Vossa Excelência
IJ;landará_ apurar e punirá os corruptos. Tais fatos náo acontecem sem motivo:_ quando se pede a muitos para que fiscalizem,
é Porque não se desejã ser fiscalizado por ninguém._ Cada
palavra deve vir acOmpanhada de uma- ação.
Não quero concluir a minha COli!unicação a Vossa Exce~
lência sem dizer que ~enho em mãos, para fazer chegar ao
Senhor Presidente, documento de_ um município relativos a
rec:u!'~OS ep.tregués _à prefeúura" municipal· Pela LBA destinaQos_a uma creche e a declaração da responsável pela referida
creche de que nada recebeu. O Prefeito deixou o cargo no
dia 31 de_dezembro e recebeu o-dinheiro no dia 30 de dezem~
brCi. Coriio este caSO-existenl rritiitos_Outros. Voss3. Excelência
vai tOmai éonheciiTieOto.
-Com t9do respeito, envio atenciosas saudações. -Antônio Carlos Magalhães, Governador.
_f~anqueza,

À Sua Excelência
Doutor Itamar Augusto Franco
__
Digníssimo Presidente da República Feder3tiva çio Brasil
Palácio do Planalto
BrasíliaDF
---MINISTÉRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL
Ofício n' 67/GM/93
Bras!lia, 14 de janeiro de 1993
Senhor Presidente,
_
'Ao assumir o cargó de Ministro do B_em-Estar Social,
aceitando o honroso convite formulado por Vossa Excelência,
p~la ço~u:r:thão de idéias_e propósitos do Governo que reSta tira
a digni9ade na gestão da _CQi~ pública, foi preciSamente: minha
inicial preocupação reverter a im·agenf dessã Pasta, estigma-:
tizada pelo clientelismo, pelo fi.Siologismo pela faita de ética ..
Para tanto, de logo aqui implantei a absoluta _transparência para que qualquer cidadão brasileiro, no exercício mesmo de sua plena cidadania. pudesse ter acesso a toda e qual~
qu_er informaÇão notadamente no que se concerne à destinação
-~
- - --- dos rect.J.rsospúblicos.
Não bastasse a instalação de um computador, franqueado
para quem quer qu-e deseje obter aquelas mesmas informações, os recursos vêm sendo liberados com plena ciência da
comunic~ção a ser por eles servida. Siinultaneamente, à socie~
-dade civil, são endereçados telegramas nos quais _constam os
· resp.onsáveis pela aplicação, o valor, o objeto e as finalidades
a que se destinam.
_
- A_ssim, a Igi~ja, o juiz, o promotor-pUblico, as Câmaras
de Vereadores, as Assembléias Legislativas, as lideranças opo~
siciOnistas locais, dentre outros, tomam conhecimento da destinação dos recursos públicos.
Nada tem ficado escondido da sociedade, como ocorria
no triste passado que vivenciamos e uma minoria defendeu.
Por esses instrumentos, pelo controle social próprio de
um: Estado democrático, a realidade outrora obscura ou sonegada à sociedade brasileira, passou a set transparente.

e
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Ê de se assinalar que, quando fui investido no cãrgo,

o orçamento já se encontrava em curso- e, em grande parte,
com suas dotações previamente estabelecidas e vinculadas.
Cumpri o orçamento, para Cuinprir a lei que o aprovou,
até o último dia de sua vigéncia, conforme, aliás, fazem os
diversos órgãos públicos federais.
Pouco íiilj}orta a rotatividade do poder temporal. Releva,
sim, atender à sociedade que não pode ter procrastinada a
soluçao- de seus legftimos anseios.
lncluo~me dentre os que compreendem que os recursos
públicos não pertencem a qualquer governante. São da coleti~
vidade, para a ela servir e para, por ela, ter sua aplicação
fiscalizada.
Por is-so iri6Sm0,- a- pã.ifir do dia 13 de novembro até
o dia-31 de dezembro de 1992, prOcedi a liberação de recursos
para governos estaduais, prefeiti.ifas municipais e otitrá.S entidades habilitadaf na forma da lei, segundo aquela mesma
transparência aqui-relatada e a descentralfzação que hoje já
é marca do Governo de Vossa Excelência.
E vale até enfatizar. Tudo, sem qualquer atitude discriminatória, mesmo que de cunho político:.partiâário. Tudo, tendo
sempre a preceder a medida, a análise dos projetas pela área
técnica e o exame jurídicp dos respectivos processos.
Aliás, é irilperioso ,frisar que ·-rssó tã:inbém- é do pleno
conhecimento do Governador da Bahia e da sociedade baiana.
De um lado, foi o Governo daquele Estado destinatário
dos recursos a seguir listados:
a) Objeto: Execução do Projeto Metropolítano de Salvador
Data da liberação: 18-11-92
Valor: Cr$2.511.677 .000,00
b) Objeto: Implantação da Sub-Adutora do Sisai
Data da liberação: 26-11-92
·
·
Valor: Cr$5.946.622.000,00
c) Objeto: Sistema de Abastecimento D'Água Paramirim/Botuporã
Data da liberação: 31-12-92
Valor: Cr$1.844.800.000,00
Por outro lado, com a cópia dos telegramas anexos a
confrrmarem, a comunicação para os representantes da sociedade baiana.
De mais a mais, todas portariaS eJou convênios qui: instrumentalizam as liberações foram publicadas no Diário Oficial
da União, fato cuja comprovaç-ão pode Vossa Excelência obter, de acordo com o _documento que, em anexo, também
se encontra.
Noutro sentido, permito-me indica_r a evidente _contradição de_ quem reclama terem sido feitas liberações antes de
31-12 e se mostra; a um só _tempo, preocupado com ''restos
a pagar" ...
Esses recursos, assim classificados, só são liberados em
exercício subseqüente, obedecendo mesmo a fluxo financeiro
estipulado pelas autoridades fazendárias.
Não posso deixar passar despercebida a tentativa de se
denegrir a LBA que ora retoma o curso. da sua dignidade,
pelo trabalho__ que, em proveito s6 e só da instituiÇão e de
seus fins, ali executa a sua Presidente, D. Leonor Franco,
que, igualmente, em carta que a esta acompanha, presta os
escl~recimentos pertinentes àquela fundação.
Por oportuno, destaque-se que a responsabilidade pela
aplicação dos recursos liberados é das entidades - públicas
ou priVadas- que os recebem. Não eximo, quem quer que
seja, dessa responsabilidade bem assim da correspondente
prestação de contas.
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Desde que qualquer cidadão, hoje ciente da destinação
dos recursos originários deste MinistériO, apre·sente denúncia
indicando a indevida utilização e o nome de quem assim procedeu, tOdas medidas legais serão prontamente adotadas.
Por derradeiro, cumpre-me repudiar quem combate a
auditoria sOcial porque, quem assim o faz, ainda persiste em
querer negar à sociedade o direito de fiscalizar os atos praticados por seus governantes.
São os que ainda não assimilaram que a Administração
Pública brasileira rege-se pelos princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade e da publicidade.
-- -- São, pois, os que se apegam a um passado que a Nação
nas ruas também repudiou.
Com diversos documentos anexos, elucidativos do relato
ora apresentado, colho o ensejo para reiterar a Vossa Excelência meus maiS elevados protestos de respeito e particular
admiração.- Jutahy Magalhães Júnior.
Ministério da Ação Social
_fu:n9ação Legião Brasileira de Assistência
OF/LBA/PRES!/N' 120/93
Brasília, 14 de janeiro de 1993
A Sua Excelência o Senhor
Itamar Franco
Presidente da República
Senhor Presidente,
· Sinto-me no dever: de dirigir~me a Vossa Excelênciá. para
informar o procedimento utilizado peJa Fundação Legião Brasileira de Assistência, no que concerne à liberação de rec_ursos
orçamentários para as várias Superintendências estaduais.
Informo, para melhor compreensão do assunto, que a
LBA mantém programas de ações continuadas, tais como:
o da criança, do idoso e do deficiente, outros de ações não
continuadas e repassa, também, recursos destinados aos chamados Projetas Legislativos.
E!'tou tendo conhecimento, pelg Exm"' Senhor Ministro
dq_Bem-Estar Social, Jutahy Magalhães ~únior, da carta que
o Exm"' Senhor Governador da Bahia, Antonio Carlos Maga- lhães, lhe dirigiu, citando ~ LBA como entidade que repassou
recursos há menos de dez dias do final do _exercício finance_iro
de 1992, e em alguns casos, até faltando 48 horas para o
término do mandato dos senhores prefeitos.
Ora, Sr. Presidente, a Lei n9 4.320/64, que estatui normã:~
gerais de Direito Financeiro, para elaboração e controle do~
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Município~
e do DF, e que é o instrumento legal a ser obedecido estabelece
no seu art. 34 que "o exercício financeiro coincidir~ com o
ano civil" e no art. 35 esclarece que "pertencem ao exercíCio
financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas".
C()mO entendo que o ano civil vai de 19 de janeiro a
31 de dezembro, não há porque não se repassarem ""......ursos,
nem tão pouco deixar de se empenharem despesas neste período.
_ Incompetente é o administrador público que não repass:t
recursos orçamentários disponíveis Ou não empenha despesa
legalmente comprovada no exercfcio financeiro compreendi=
do.
O que acontece com aLBA e com_outros órgãos públicos
é que se trabalha buscando-se cumprir a lei até o último dia
do ano.
A transferência de recursos orçamentários caracterizou
o cumprimento da Lei de Orçamento para 1992.
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A mudança da autoridade municipal não pode ser fator
inibidor para que se descumpra o instrumento jurídico. A
continuidade das ações administrativas, o pagatnerito de despesas públicas e o compromisso dos órgãos do Estado, devem
ser mantidos.
O recurso orçamentário transferido, não implica, necessariamente, no recurso financeiro entregue.
Todo administrador público sabe que o orçamentário precede o financeiro; o primeiro garante o segundo.
Assim, se o recurso orçamentário transferido nos últimos
dez dias ou até 48 horas do final do exercício, foi para garantir
a emissão do empenho, a fim de que o recurso financeiro
viesse a ser pago no exetcfcib seguinte, cOmo "restos a pagar",
definidos pelo Decreto-Lei n' 836 de 8-9-1969.
Sou de opinião idêntica à do Exm• Senhor Ministro Jutahy
Magalhães Júnior segundo o que ••que os recursos públicos
não pertencem a qualquer governante; são da coletividade,
para a ela servir e para, por ela, ter sua aplicação fiscalizadora".
Será que nenhum estado brasileiro não transferiu recursos
orçamentários no mês de dezembro, não empenhou despesas
nesse mês, e não possui restos a pagar, para o exercício de
1993?
Ou, se entidades que receberam recursos, se prefeitos
desvirtuaram objetos de contratos ou desviaram verbas, isto
não é problema do órgão repassador.
Providências rigorosas devem ser tomadas, em _outras esferas, e com rigor.
Estou na Presidência da LBA, convidada por V. EX'
há 63 dias; tenho feito um esforço muito grande em procurar
organizar a instituição, redefinir a sua' liriha programática e
buscar a sua credibilidade.
Tenho acompanhado de perto o esforço do Ministro Jutahy Magalhães, em imprimir Uma administração séria no Ministério que dirige, à sua recomendação.
Peço licença, Senhor Presidente para ainda oferecer alguns dados técnicos que julgo da maior importância.
O orçamento da LBA, em 1992, foi constituído de recursos orçamentários direc;iónados para programas de trabalho
específicos (criança, id9so, deficiente e geração de renda)
e de emendas dos Senhofes Parlamentares, denominados Projetas Legislativos, destinados a entidades nos municíPíOS, para
düerentes ações.
A transferência de recursos para os programas específicos
é feito com base na celebração de convénios regidos pelas
Instruções Normativas do Departamento do Tesouro Nacional
e Secretaria da Fazençla Nacional do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento (IN/SFN/MEFP/003, de 27,12-90 e
lN 04 DIN/MEFP, de. 5-5-92).
Quanto aos- "Prdjetos Legislativos", os recursos são alocados no orçamento em rubricas nominalmente identificadas
e cuja execução, orÇamentária e financeira, está regÜianie-n::
tada na Lei n• 8.211, de 22-7-91, art. 17 e Decreto n• 93.872,
de 23-10-92, inciso tn, art. 35~ e parágrafo único do art. 66;
em face desse comando legal, ficam assegurados procedimentos formais para 1:beração, aplicação e prestação de contas
dos recursos.
Apesar da aprovação da dotação global do orçamento
aprovada pela Lei n• 8.409, de 28-2-92, a execução orçamentária ficou limitada a expedição de decretos que contingenciaram recursos e liberaram parcelas trimestrais, ao longo
do exercício: Decretos n" 475, de 13-3-92, 587 de 30-6-92,
588 de 30-6-92, 653 de 16-9-92, 677 de 6-11-92.
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Vale ressaltar, que para dar continuidade à execução das
ações desenvolvidas por esta fu~dªç_ão, as quais esta varo prejudicadas pelo contingenciamento orçamentário, Vossa Excelência, sensibilizado em priorizai' o""social", autorizou descontingenciamento de recursos conforme Decretos n~~ 693, de
8-12-92 e n• 713 de 23-12-92.
Diallte do histórico e observadas as datas dos referidos
descontingenciamentos, foi_decOi-réncia natural o provisionamenta de recursos nos últimos dias do exercício fínanceiro.
J\.ssim, Senhor::_Presidente, creio qu_e, da parte da Direção
Nacional da LBA, são os esclarecimentos que julguei necessário fazer:
_ . ___
.
Respeitosamente,- Leonor Barreto Franco, Presidente
da LBA.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos PatroCínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL -TO. Pronuncia
- o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, enquanto se ultimam as conversações sobre o Projeto de Lei
de Modernização dos Portos, gostaríamos de trazer aqui algumas das conclusões a que chegou a Comissão Mista do Congresso Nacional, destinada a analisar a incidência de esterilização em massa nas mulheres em nosso País.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, a questão da esterilização feminina no Brasil tornou-se tema de grande repercussão junto à opiriião pública e tem suscitado acesas controvérsias. O Congresso Nacional, atento às implicações demográficas, políticas, sociais, económicas e éticas de questão tão
relevante para o futuro da Nação, instaurou ComissãO Parlamentar Mista de In.quérito destinada a examinar "a incidência
de esterilização em massa de mulheres no Brasil", mediante
iniciativa da Deputada Benedita dã Silva.
As informações e debates ali processados mostraram como a ausência de uma política pública de planejamento familiar deu ensejo à implantação de verdadeiro controle de natalidade, concebido no exterior e instrumentalizado basicamente
pela aplicação de apenas dois métodos contraceptivos - a
pílula e a esterilização feminina, esta também conhecida como
laqueadura ou ligação de trompas.
Todos os demais métodos de contracepção, ainda que
ntais adequados em muitas situaçóes para usuárias e utilizados
em largas escalas nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos,
não estão difundidos em nosso País.
A esterilização, ilícito penal, é feita clandestina e in~iscri
. rrtinadamente e sem critérios médicos, propiciando, muitas
_ :vezes, vantagens económicas ou eleitorais indevidas.
---A falta de oferta ou o desconhecimento de outros métodos
reVersíveis favoreceram ã. preferência generalizada pela cirurgia, a ponto de ter-se cristalizado na população uma cultura
da laqueadura.
O médico e demógrafo mineiro Délcio da Fonseca Sobrinho defendeu, em 1991, tese de doutora-do entitulada .. Estado
e população: uma história de planejamento familiar no Brasil". Dela podemos extrair preciosa lição sobre temas que
passamos a abordar.
"Até a década de 60prevaleceu no País a idéia de que
quanto mais brasileiros houver, melhor". Esse pr6-natalismo
difuso, sem qualquer· sistematização teórica e Programática,
impregnou a cultura nacional, deixando suas marcas na legislação, na ideologia militar. no discurso dos governantes e na
fala do cidadão comum.
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Essa concepção-consensual sobre a questão populacional
passou por drástica ffiudança a partir da década de QO. A
Revolução Cubana, em 1959, despertou no governo norteRaR
mericano o temor de que o Nordeste brasileiro viesse a ser
palco de uma rebelião popular do tipo castrista, mas a preocupação com a possível revolução comunista no Brasil, amenizada com o golpe militar de 1964, foi substituída pela percepção de que aqui, e no Terceiio Mundo, de uma maneira geral,
estaria em curso urna verdadeira explosão demográfica, a qual
talvez fosse até mesmo mais perigosa que á ameaçá. Comunista.
A partir de então, o PrimeirO M1,1ndo, encabeçado pelos
Estados Unidos, colocou em prática uma política agressiva
de controle da natalidade no Terceiro Mundo, liberando abundantes recursos para o financiamento de pesquisas e atividades
relativas à anticoncepção.
A mais antiga e ativa instituição internacional, a IPPF,
International Planned Parenthood Federation, deu suporte
à criaçãO~ e-rii 1965, da BEMFAM, sociedade civil de bem-estar
familiar no Brasil, que ganharia, maiS tarde, grande notoriedade pela agressiVidade com que implementou seu amplo proR
grama de controle de fertilidade.
Personalidades ligadas -às forças que assumirarri o Poder
em 1964 pregavam a idéia de que o desenvolvimento seria
obstaculizado pelo crescimento explosivo da população, e a
Escola Superior de Guerra, mentora da "ideologia de segurança nacional", começou a desenvolver a idéia de que a
principal ameaça a essa segurança não era mais a ameaça
externa, mas, sim, a ameaça interna; represe·ntada pelo próprio povo, que, se excessivamente insatisfeito, poderia assumir
posições que desestabilizariam o regime. um grande número
de filhos poderia ser fator de insatisfação social. Reduzir a
natalidade, portanto, passaria a ser importante na defesa da
segurança nacional.
Já em 1967, o Congresso Nacional instaurava uma Comissão Parlamentar de Inquérito para estudar a conveniência
de um plano de limitação da natalidade, motivado pela denúncia de que estaria havendo esterilização massiva de mulheres
na Amazônia por iniciativa de missionários norte-americanos.
Por outro lado, ateres movidos por motivações diversas
e até conflitantes convergiam erri suas posições anticontrolistas, resistindo às iniciativas antinátalistas.
Os militares no poder defendiam, em sua maioria, a necessidade de ocupação dos "imensos espaços vazios" do território naciórial por razões geopolíticas. A Igreja, por seu turno,
mantinha sua posição tradicional, segundo a qual o sexo
tem como finalidade precípua a procriação, sendo o uso de
métodos contraceptivos ofensivos à moral cristã.
Os esquerdistas e nacionalistas viam nas iniciativas antinatalistas a ação do imperialismo norte-americanó e dos seus
cúmplices no País, que buscavam sufocar a luta popular através
da elimiilãÇão do povo de amanhã.
O embate das forças natalistas e controlh;tas ipviabilizou
as tímidas tentativas governamentais de implantar uma política
de planejamento familiar. Mas o pensamento oficial a essa
altura não era mais natalista.
Novas instituições privadas de saúde surgiram, objetivando integrar o planejamento f3triiliar a um conjunto de
ações vinculadas ao atendimento integral à saúde da muiher.
O CP AIMC - Centro de Pesquisa e Atendimento Intégra1
à Mulher e à Criança -, fundado em 1975, com forte sustentação financeira internacional, passou a· desenvolver intenso
trabalho educativo e asSistencial, através da capacitação de
recursos humanos e aplicação de tecnologias apropriadas na
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área de planejamento familiar .e atendimento matemo-infanti
junto às populações favelada~ e pobres. Em 1981, é criai!:
a Associação Brasíleira de Entidades de Planejamento Fami
liar, ABEPF, que abrange cerça de 120 instituiçõe-s: a ela filia
das.
As posições dos atares internos foram evoluindo. Os miH
tares ao darem prioridade ao combate ao inimigo interne
foram, pouco a pouco, abandonando como corporação a con
cepção geopolítica anterior. A Igreja passou a admitir os métc
dos naturais de contracepção que, segundo ela, favorecia ..
o exercício da paternidade responsável sem chocar_ à consciêo
cia moral. O movimerito femjnista, cada vez mais atuante
superou o enfoque da esquerda convencional, esposando
idéia de controle democrático= da reprodução, como direit(
feminino a ser conqUistado.
Todas essas idéias floresceram no novo contexto social
de rápida urbanização e êxodo rural, de ingresso crescent•_
da mulher no mercado de trabalho, de liberação dos costumes
em especial os do comportamento sexual, mutações soda!~
que certamente favoreciam, tOdas elas, à idéia da reduçã(
do tamanho da famflia.
O ''consenso tácito" que; então se formOu, a despeit.
das divergências de fundo, 9a política governamental que in
cluiu planejamento familiar como ação soda] a ser desen
volvida dentro do PAISM- Programa de Assistência Integr:à Saúde da Mulher, lançado pelo Ministério da Saúde e•
1984, no Governo do General Figueiredo.
Embora detentor de urna das mais elevadas taxas mun
diais de crescimento demográfi.co na década de 50 e primeir-_
metade dos anos 60, muito próxima de 3% ao ano, o Bràs1
tem atualmenteseu cresciment~ populacional de 1.9, stiperad1
pelos países africanos e grande parte dos países asiáticos.
Temos a tabela que diz que a taxa de crescimento d:_
população brasileira de 50 a 60 foi 2.99. De 60 a 70 decresce-.
para 2.89, de 70 a 80 para 2.48 e de 1980 a 1991 decresce•
para 1.9. E, a taxa de fecundidade total no Brasil de 50
55. tínhamos 6.2, ou seja, as mulheres tinham em média, 6:~
filhos. De 85 a 90 essa taxa pasSou a ser 3.5.
A principal razão da queda dessa taxa da ordem de
36.5 % se deve ao declínio, :no mesmo período, da tax'~
de fecundidade definida como número médio de filhos tidc~
por mulheres entre 15 e 49 anos ao uso intensiVo de métodc:
contraceptivos.
-É evidente que o declínio da fecundidade se deveu, ante~
de tudo, ao uso intensivo d~ métodos contraceptivos. Nã(
há um método ideal que seja aplicável para todos os indivi
duos, dada a diversidade física: e psíquica do ser humano ,ainda a variedade de circunstânciaS próprias de cada um, cc
mo: idade, situação sócio-econômica, estãdo cívil, convicçõe~
ético-religiosas e outras.
·
Haverá 'métodos_ que serão melho_res, piores ou mesm(
contra-indicados, por representarem risco muito grande, dire
to ou indireto, para a saúde. Existe, ainda, a influência de·
movimentos sociais e dos meios de comunicação, que põe~-.
na moda ou jogam no lixo determinados métodos, sem quC
haja reais furida-mentos para tais- extremos.
Três aspectos são fundamentais para os usuários: a eficá
cia, a reversibilidade e a saúde física e psíquica dos pacíentes
Entre os mais eficazes estão os métodos hormonais, de~_
quais a pílula é o mais difundido, os dispositivos intra-uterino~
-DIU, a ligação tubária e a vasectomia.
Entre os menos efetivos estão os demais métodos. 0:
de barreira, a saber: o Condom, preservativo ou camiSinha
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) diafragma e a esponja, ou espermicidas, apresentados sob
forma de óvulos, supoSitórios, geléias, cremes, espumas
:.u aerosóis; os comportamentais, ou naturais, que se baseiam
1a abstenção de relação sexual no período fértil, tabelinha,
emperatura basal, corporal, Billings, ou no coito interromJido.
O Condom e o diafragma, usados em condições -ideais
_ie atenção e educação por pessoas especialmente motivadas
-..ara seu uso, podem agregar-se aos métodos mais efetivos.
Js espermicidas utilizados em conjunto com outros métodos,
:orno Condom ou diafragma, aumentam em eficácia.
-Excetuando-se a ligação tubária e a vasectomia, cuja re:ersibilidade é relativamente baixa, -os demais métodos são
1bsolutamente reversíveis, ou seja, o efeito contraceptivo não
.ermanece depois de interrompido o seu uso.
Do ponto de vista médico, interessa fundamentalmente
-!ue o usuário consiga o efeito desejado, sem c_onseq~ências
tegativas de importância para a sua saúde. Os métodos mais
-fetivos são invasivos do_ organismo humano. Requerem, porante, a intervenção do médico, seja, para a cirurgia -laqU.eaJura e vasectomia-, seja para a prescrição e acompanhamento
os hormonais e os DIU.
Pode-se afirmar qu-e a aceitação da pílula é melhor quanto
uais jovem é a mulher; e pior, quando a mulher tem qualquer
~oença crónica ou aguda, ou é obesa, ou fumante.
As indicações do DIU são opostas e complementares
:1s da pílula. aconselhando-se para mulheres de trinta anos
)ú mais, com um ou mais filhos, com relacionamento estável,
.em antecedentes de hemorragia e infecções genitais, indepenjentemente de ser fumante, obesa, hipertensa, ou ter outras
:Ioenças sistémicas.
Os métodos de abstinência periódica apresentam a grande
..antagem de não interferir no organismo humano, nem depenjer de intervenção médica. Sua utilização, contudb, pressupõe
Jm conhecimento da fisi.Ologia do próprio corpo. Uma atenção
:ontínua e uma moderação do apetite sexual para serem plena-.-.ente eficazes.
A esterilização feminina é consíderada um bom métOdo
para mulheres de 35 anos oli mais, em união estável, com
Jrole de acordo com seus anseios, bem informadas rl:e que
~ cirurgia é irreversível e tendo à sua disposição outras alterna~! vas. E, ainda, a mais adequada quando há contra-indicação
de gravidez por razões médicas não reversíveis.
Fora dessas circunstâncias, a ligadura pode ensejar arre-Jendimento, prenhe de conseqüências psíquicas e saciai~. Os
principais fatores de risco de arrependimento são: a idade
(menor de 25 anos), o número de filhos vivos, a instabilidade
~mocional, decisão_de ligadura no pós-parto imediato ou du-ante a cesárea, e desconhecimento ou falta de acesso a outros
üeios para regular a fertilidade.
A vasectomia é uma cirurgia extremamente simples, não
tendo nenhum efeito sobre a função hormonal ou coitai do
homem. Resta, apenas, o possível problema psíquico decorrente da perda da capacidade de reprodução, pois a possibilidade de recuperação da fertilidade é relativamente baixa.
A vasectomia pode ser um bom método para um casal
estável, com muitos anos de união, particularmente quando
o homem, não mais desejando ter filho, assume a sua responsabilidade no processo reprodutivo.
A BEMFAM realizou, em 1986, a Pesquisa Nacional
sobre Saúde Materno-Infantil e Planejamento Familiar. Foi
a primeira investigação, de âmbito nacional, sobre a anticoncepção.
'i
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A pesquisa faz abstração não s6 das mulheres fora do
período reprodutivo, ou seja, abaixo de 15 e acima de 44
anoS, Como daquelas que, situadas nas faixas reprodutivas
de 15 a 44 anos, não mantêm uma união permanente, legal,
ou informal com parceiro- masculino. Em outras palavras, a
pesquisa se refere a mulheres casadas ou unidas, de 15 a
44 anos.
A prevalência de uso da anticoncepção é bastante signifi~ativa. Do total das mulheres casadas ou unidas, de 15 a 44
~D.ós-,- 66.% dos seus companheiros usam algum método, proporção comparável do conjunto dos países desenvolvidos,
70%; e bem superior do conjunto dos países subdesenvolvidos,
46% apenas. Enquanto 34% das mulheres pesquisadas não
utilizavam qualquer método, 27% escolheram a esterilização,
e 25% a pílula.
·
A seguir, vem o coito interrompido, 5%;, e os métodos
de abstinência periQ9-ica, 4%, _cuja prática exige a solidariedade dos parceiros. Todos os demais métodos respondem por
apenas 5%.
Os homens têm uma participação írifima na contracepção
através de uso de Condom, 1,7%; e da vasectomia, 0,8%
, e do Condom, agora, por causa do problema da Aids.
Gostaríamos de estabelecer uma comparação entre os
diversos métodos contraceptivos entre o Brasil, o mundo desenvolvido e o mundo subdesenvolvido. A esterilização feminina, no Brasil, 43%; masculina, 1% apenas. No mundo subdesenvolvido, feminina, 33%; e masculina, 12%. No mundo
desenvolvido, 10%, esterilização feminina e 5% esterilização
masculina.
No Brasil, 36% das mulheres usam pílulas, 12% no mundo subdesenvolvido e 20% no mundO desenvolVido. -Coito
interrompido: no Brasil, 7%, no mundo subdesenvolvido, 3%
e no mundo desenvolvido 20%. Tabela: 6% no Brasil, no
mundo subdesenvolvido 5% e no mundo desenvolvido 13%.
O Condom é usado apenas 2% no Brasil, 6% no mundo subdesenvolvido e 19% no mundo desenvolvido. OutroS métodos:
4% no Brasil, 5% no inundo subdesenvolvido e 5% no mundo
desenvolvido.
Ao se comparar a prática contraceptiva no Brasil e nos
dois grandes agregados mundiais - países desenvolvidos e
subdesenvolvidos- verifica-se em nosso País o uso excessivo
da participação da esterilização feminina no "mix" dOS métodos contraceptivos. Os dados agregados, em nível de cada
um dos dois blocos em que está dividido o mundo, encobrem
situações muito diversas. O fato não elimina, contudo, a validade da comparação.
Bastante equilibrada é a distribuição de uso de métodos
contraceptivos no Primeiro Mundo. E importante observar
que os métodos tidos como menos eficazes, mas que não
agridem o corpo humano, são majoritários (57%), em faCe
dos métodos tidos como mais eficazes (43%).
Portanto, os países mais desenvolvidos adotam outros
métodos que não aqueles ditos eficazes.
Na realidade, os primeiros métodos têm sido utilizados
com eficácia adequada, a julgar pelos baixos níveis de fecundidade nesses países.
'J'ais resultados são possíveis graças ao alto nível de infqr_mação quanto à fisiologia reprodutiv3 e métodos anticoncepcionais, provisionados pelos sistemas de educação e de saúde
pública de qualidade ali vigentes.
Assim, em ordem decrescente, os métodos de anticoncepção mais adotados no Primeiro Mundo são: pfiula e coito
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interrompido (20%), Condom (19%), tabela (13%), esterilização feminina (10% ), DIU (8%) e vasectomia (5%).
O peSo impoita.llte da esterilização no Terceiro Mundo
(33% da esterilização feminina e 12% da esterilização mascu~
lina) se deve basicamente à China e à Índia, que incentivaram
fortemente esse método no contexto de uma política governa~
mental explícita de controle demográfico estrito.
Essa política Oficial é perfeitamente compreenSíVel, pois
esses dois países são superpovoados, a ponto de abrigarem
perto da metade da população terceiro mundista.
Convém- ressaltar que, rriesmo ass1iii,-ã utilização de outros métodos está difundida, especialmente a do DIU (24%)
.naqueles países. E a esterilização é repartida entre mulheres
e homens, os demais métodos empregados, em ordem decrescente, são: pflula (12%), Coridom__{6%) e métodos naturais
(8%).
No Brasil, assim como no Terceiro Mundo, os métodos
invasivos, a saber, a esterilização, a pílula e o DIU, são respon~
sáveis por 81% da contracepção. com um agravante: os dois
métodos que, em princípio, podem causar maior volume de
danos à saúde dos usuários -esterilização feminina e pílula,
43 e 36%, respectivamente~ respondem por 80% da prática
anticoncepcional. Esse fato, por si só, -é revelador da precarie~
dade alternativa anticoncepcional do nosso País. O· Condom
responde por apenas 2%; o DIU_e a vasectomia, 1% cada.
Os métodos naturais por 13%.
Foram tantos os_ fatores sociais, pofíticos, económicos.
e culturais que convergiram para favorecer, num curto espaço
de tempo, a eclosão da esterilização feminina que ficou obscurecida a ilegalidade do ato cirúrgico tipificada no Código Penal
como lesão corporal de natureza grave, da qual resulta perda
ou inutilização de função, no caso, a função reprodutora.
O art. 129. §_ 29-, incisó III, do Código Penal, comina
pena de reclusão de dois a oito anos para o ofensor da integridade corporal, direito indisponível das pessoas.
Por um lado, a urbanização trouxe enormes dificuldades
para o cotidiano das famllias numerosas~ habitação, saneamento, transporte, educação e segurança passaram a ser pon~
tos críticos. A crescente proletarização e o empobrecimento
relativo das camadas de menor renda condicionaram o ingresso da mulher no mercado formal de trabalho para aumentar
a renda familiar. Com tantas dificuldades e tendo de trabalhar
fora, a mulher foi desestimulada a ter muitos filhos.
Por outro lado, os segmentos médio e alto da população,
beneficiados pela concentração de renda, vivenciam a chamada sociedade de cons-umo, cujo modo de vida é avess_o à prole
numerosa.
A substituição progressiva do parto natural pelo parto
cesariano, visto como mais confortável e favorável à estCtica
feminina, serviu de indução à diminuição da prole, pois a
gestação é comumente contra-indicada do ponto de vista médico após a terceira cesariana. A prin-cípio~-privilégio das classes
média e também alta, a cesária passou a ser largamente difundida nas camadas populares graças à expansão da cobertura
previdenciária e a crescente medicalização da sociedade.
Grande parte dos médicos do setor público, com seus salários
aviltados, passaram a indicar a cesáriã em hospital público
como estratégia para realização conjunta·da laqueadura tubária, cobrada por fora. Deterrriinados políticos ines"crupulosos,
prevalecendo-se de sua condição de médicos-, ou acionando
os seus cabos eleitorais médicos, exploram o grande filão de
votos junto às mulheres sem recursos, desejosas de esterilizarem-se-se. Empregadores, em número crescente, exigem ates-
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tado de laqueadura, ou, mais sutilmente, demandam atestados
de não-gravidez, para burlar direitos trabalhistas.
Entretanto. o fator de maior peso na propagação da esterilização foi a omissão do Governo, a qual favoreceu uma
ampla ação das entidades de utilidade pública executoras da
política de controle demográfico, concebida e financiada pelos
países desenvolvidos, sobretudo os Estados Unidos, através
das agências internacionais- e dos organismos não-governamentais. A idéia da família de dois filhos passou a ser largamente difundida como padrão ideal pelos meios de comunicação de massa.
O PAISM, iniciatiVa tardia do Governo Federal, que
tenwu debelar essa tendência, foi vítima do aprofundamento
da crise setorial dos últimos anos, apresentando baixas coberturas e reduzida qualidade de serviço.
As precárias condições sócio~econômicas que regem o
dia-a-dia da maioria da população, consubstanciadas nos elevados índices de mortalidade infantil, ou seja, 76 por mil
nascidos vivos, em 1980, aborto provocado (três milhões/ano)
e mortalidade materna devida a causas obstétricas (nove vezes
superiõr ado Primeiro Mundo), formaram o caldo de cultura
propício à procura pela esterilização.
O conjunto çle fatores assinalados apontam para um processo decisório cujo espaço de escolha foi muito restringido.
A possibilidade de resolver uma questão tão --conflitante, como
a de ter filhos sem desejar, de uma maneira tão Prática e
segura, como aparenta ser a laqueadura, foi a razão final
·
para sua tão grande aceitação.
Em 1986, o IBGE realizou a Pesquisa Nacional po-r Amostra de Domicílios- PNAD. O relatório dessa pesquisa, publicado em 1991, sob o título "Anticoncepção 1986. Vol. I'\
demonstra que, em 1986, o número absoluto de mulheres
de 15.a 54 anos era de 37.318.709, das quais 5.900.238 tinham
sido esterilizadas para evitar-filhos, ou seja, 15.8%. AS regiõCsque apresentam o nível mais baixo e o mais alto de esterilização
são, respectivamente, o Sul (13% apenas) e o Centro-OeSte
(27 ,9% ). Os estados mais populosos destas regiões constituem
os dois extremos do problema: Rio Grande do Sul (8,4%)
e Goiás com (31.2% ).
Aqui inclui-se o Es-tado de Tocantins, qüando foi feita
a amostragem. Esclarece-se que Goiás, à époc3, compreendia
o atual· Estado do Tocantins. A distribuição de mulheres esterilizadas. por situação de domicílio - urbano (83%) e rural
(17%) -mostra que a esterilização é fenômeno predominantemente urbano.
Ao contrário do que se poderia pensar, esse fenómeno
não está concentrado em algum componente racial da população. Brancas (16,9%}, pretas e pardas (14,3%) e amarelas
(14,8%) se esterilizaram em proporção parecida. Também
não é um comportamento claramente associado ao nível de
escolaridade feminina, uma vez que, nas faixas extremas, a
ocorrência é similar: 14,7% das mulheres sem instrução ou
com instrução inferior a um- ano, e 14,3% das..,çom oito anos
·ou mais de escola. Nas faixas intermediárias de instrução,
verifica-se uma queda na preferência pela esterilização, entre
as relativamente mais instruídas: 13% (cinco a sete anos),
contra 18,6% .(um a quatro anos).
__ _
Tambénl:não existe diferença significativa-nó-Cjtie diz respeito ao poder aquisitivo.
A massificã:Çã"ó -da esterilização é um fenómeno recente
no PaíS. Do total de mulheres que se declararam laqueadas
em 1986, o IBGE constatou que apenas 5,3% já -sé ericontravam nesta situação antes de 1970. Ela se intensifica na
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segunda metade da década de 70, chegando a 21%, mas,
sobretudo, no curto período de seis anos, de 1980 a 1986,
onde 64% foram esterilizadas.
Por outro lado, é elevado e preocupante o percentual
de mulheres jovens esterilizadas. Com efeito, 15,5% das mulheres na faixa etária de 15 a 24 anos e 32% na fafxa etária
de 25 a 29 anos estavam esterilizadas em 1986.
A demanda por esterilização cresce à medida que aumenta o número de filhos nascidos vivos. Assim é que apenas
2,8% das mulheres com um filho se esterilizaram; para as
mulheres com dois filhos, o percentual esterilizado é de 22%,
e 41% para as mulheres com mais de três filhos. A partir
do quarto filho, decresce para de 37%.
--A despeito do fato, já comentado, de que foram sendo
criadas várias oportunidades ou ''je!tos" _para se realizar a
cirurgia, é incontestável que a renUa familiar continua a: ser
fator importante na esterilização. Não é, pois, surpreendente
constatar (tabela 7) que esta aumenta à proporção que aquela
também aumenta. Com efeito, 59,5% das operadas declararam ter pago o ato médico e 68% revelaram ter procurado
hospital, clínica ou consultório particular.
Em instigante trabalho apresentado no VIII Encontro
Nacional de Estudos Populacionais (Brasília, outubro de
1992), a Sra. Susane Serruya analisa como a "cirurgia passou
a ser vista como a resolução de todos os problemas, na expectativa mais íntima das mulheres de baixa renda, principalmente". Assim, o que mais parecia ser desvantagens no método passou a ser visto como qualidades positivas. O caráter
"quase" obrigatório decorrente das condições objetivas que
concorreram para favorecer a prática --de ligação de trompas
é transmutado em desejo alimentado pelas representações
positivas, construídas pelo imaginário feminino.
Tendo surgido, historicamente, como privilégio de mulheres ricas, "elegantes" e "inteligentes" (escolarizadas), a
laqueadura representaria status social e acesso a outra classe
social, ainda que apenas em termos de comportaillento. Além
disso, diminuiria o pesado fardo de trabalho doméstico de
"cuidar de muitos· filhos" e abriria a possibilidade de "subir
na vida" através do trabalho assalariado fora do lar. A "operação", libertando de vez a mulher da condição biológica e
social de reprodutora, propiciaria o exercício de uma liberdade
há muito desejada: a sexual. E, diante do corpo desconhecido,
da dificuldade de manejo diário de métodos cujos resultados
não são seguros, diante da contradição diária de querer ou
não querer filhos, nada mais desejável que submeter o corpo
a uma autoridade social, o médico, cujo saber é capaz de
resolver tudo em um único e defínitivo ato, -o da esterilização
cirúrgica. Como num passe de mágica.
Pesquisa levada a efeito em !986, no Brasil, por Westoff
e Moreno, referida no artigo de Elza Berquó, constatou que
a Taxa de Fertilidade Total (TFT) era de 3.4. Decompondo
a Taxa de Fertilidade Total em fecundidade desejada e fecundidade não-desejada, de acordo com opiniões expressas pelas
mulheres, os pesquisadores concluíram que a Taxa de Fertilidade Total desejada era de 2,7; a taxa de fertilidade não-desejada era, portanto, de 0,7. O peso relativo da taxa de fertilidade não desejada, na TFT total, era superior a 20%. Os
pesquisadores verificaram, ainda, que 64% das mulheres casadas não queriam mais filhos. A partir desta informação, estimaram uma TFf futura, para 1991 , da ordem de 3.
É, pois, razoável supor que a fecundidade atual
seja inferior à de 1986 e que continue a cair um pouco
nos próximos ãnos, mantendo-se. contudo~ em patamar
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superior a 2,1, que é a TFf coÍTespondente ào nível
de estagnação da população. A demanda por planejamento familiar das pessoas deve, portanto, ser atendida
com a oferta de uma política pública adequada, pelo
Governo Federal. A Constituição, no título concernente à ordem social, depois de declarar no capot do
art. 226, que ''a família, base da sociedade, tem especial
proteção do Estado", dispõe ·em seu § 7~:
"Fundado nos princípios- da dignidade da pessoa
humana e da paternidade responsável, o planejamento
familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado
providenciar recursos educacionais e científicos para
o exercício deste direito, vedada qualquer forma coe_rci~
tiva por parte das instituições oficiais ou privadaS.''
Este dispositivo-, adequado à realidade_ do País.- revela
o compromisso entre as duas forças que se digladiaram nas
últimas décadas, os antinatalistas e os anticontrolistas.
Ao incorporar a idéia de planejamento familiar, o Consti~
tuinte atendeu aos antinatalistas, preocupados com a proliferação da pobreza, que decorreria da paternidade irrespon~
sável, tendente a ser exerciUa, segundo a sua ótica, pelas
classes de baixa renda, que constituem a maioria da população.
Por outro lado, atendeu aos -a:nticontrolistas, ao vedar
as formas coercitivas e ao atribuir ao Estado o dever de propi~
cia"r os recursos educacionais e científicos pata o exerCício
da livre decisão do casal, relativamente ao planejamento familiar. Estas medidas visam a combater a esterilização em massa
de mulheres, em curso no País, e, indiretamente, repelem
a idéia de estagnação ou redução demográfica, inaceitável
politicamente em um país de baixa densidade demográfica.
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, destinada
a examinar "a incidência de esterilização em massa de mulheres no Brasil", da qual tive a honra de ser o Relator, não
pôde, assim, ater-se a uma constatação do fato, de resto,
amplamente divul_gadC? e confirmado pelos números do IBGE.
O resultado lógico e politicamente espe-r~do pela Nação é
o que foi feito pela CPMI: a apresentação de um projeto
de lei que regulamenta o direito ao planejamento familiar,
entendido como o "conjunto de ações que assegurem -direitos
iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela
mulher, pelo homem ou pelo casal", sem qualquer objetivo
demográfico. Para tanto, o planejamento familiar deve ser
implementado em conjunto com outras ações de atenção à
saúde da mulher, do homem ou do casal, no contexto do
atendimento integral à saúde.
O Sr. N~lson Carneiro- V. Ex~ ine permite um apã:rie?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Concedo o aparte
a V. Ex~ com muito prazer.
-O Sr. Nelson Carneiro - Estou acompanhando com o
maior interesse o discurso de V. Ex' e quero felicitá-I() porque_,
pela primeira vez, se trata com seriedade do problema do
planejamento familiar no Brasil. Temos tido muitas soluções,
mas nenhuma que encarasse com realismo esse problema.
Incluímos na Constituição o planejameiito familiar, mas estamos correndo dele._ V~ E~ traz ao- debate esse importante
problema e merece os louvores desta Casa.

o

O SR. CARLOS PATROCÍNIO - AgradeçO
ap~;te
de V. E~. Essa CPMifoi fruto de unia preocupação, principalmente dos movimentos feministas alarmados com o índice
de esterilização em nosso País, e a apuração dos fatos constatou que capitais internacionais estadarit, efetivalnente, prati-
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cando essa polític:3-de controle demográfico no Brasil. Como
acabei de dizer, a conclusão não poderia ser outra: existem
vários projetas ein tramitação- no Congtessô Nacional, quer
no Senado Federal, quer na Câmara dos Deputados, que tratam dessa matéria. Procuramos apresentar ao CongreSso Nacional, através dos trabalhos elaborados por esta CPMI, um
amplo projeto que regule, de uma vez por todas, o planejamento familiar em nosso País, como quis o ConstitUinte de
1988. Agradeço, portanto, o aparte de V. Ex~.
O Estado terá, asSiiii, -o dever de, através do Sistema
Único de Saúde, prover informações e recursos educa_cionais,
técriicOs- e científicos que assegurem- ó exercício livre e consciente do direito~ oferecendo todos os métodos e técnicas
cientificamente aá:itos.
A esterilização voluntária femiriína -pode e deve ser leg3.lizada, pois é um direito já conquistado pelas mulheres. Mas
sua prática, na rede pública e priVada de saúde, não deve
ser estimulada a ponto de ser legitimada como principal método contraceptivo, como ocorre hoje. A cirurgia só deve ser
realizada após um período mfnimó de tempo, durante o qual
seja propiciado à interessada ciéncia de todas as suas implicações e acesso aos demais meios e métodos de regulação da
fertilidade e após inequívoca manifestação da vontade. E, a
fim de que a saúde física e mental da mulher seja preservada,
não deve ser realizada durante os períodos de gestação, parto,
pós-aborto e puerpério, nem em idade pre,coce, para se evitar
os altos índices de arrependimento hoje verificados em nosso
País.
O Estado não deve abrir mão_ do seu_direito~dever de
fiscalizar e controlar as institüiçOes, unidades e profissionais
habilitados a realizar ações de planejamento familiar. S_ó assim
estarão garantidos a soberania nacional e o direito da cidadania.
Essas são as linhas mestras do projeto-final da CPMI,
projeto este que deverá ser discutido e votado pelo Congresso
Nacional com intensa participação da sociedade.
Peço a atenção dos nobres Senadores e o .empenho_ de
cada um na discussão desta importante matéria.
o sr. Armir Gabriel- PermiteRme V.Ex~ um aparte,
Senador Carlos Patrocínio?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO -Com a aquiescência
da Presidência, gostaria de ouvir o aparte de V. Ex•
O Sr. Almir Gabriel --Senador Carlos Patrocínio, em
primeiro lugar, quero parabenizar V. Er pelo trabalho que
foi aprese-ntado. Penso que esse discurso tem, a um tempo,
uma visão política que se baseia e se funda em dados científicos
da maior valia e da melhor condição. Felicito-~o pela apresentação desses dados no Plenário do Senado Federal. Eu queria
apenas fazer um reparo num ponto que, de certa maneira,
vivi, pelo fato de ter sido_ servidor do Ministério da Saúde
e participado das discussões a respeito do planejamento familiar em nosso País. Os profiSsionais da áie3 de saúde que
eram considerados, ã época, de esquerda defendiam, em primeiro lugar, que o Estado não devesse intervir na famüiã,
determinando se deveria ter uma prole grande ou pequena.
O segundo ponto era de que nós tínhamos clareza de que
quem determina a redução da prole é o acesso à infOrni.ação,
de um lado, e, de outro, a garantia de que a reprodução
tenha como conseqüência filhos que creSçam, e não filhos
que morram. E, em terceiro, que essa-reprodução não está
ligada à criação de uma força auxiliar de trabalho, como se
observa em muitas famílias do Nordeste, do Norte e do próprio
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Centro-Oeste, e-m que elas tem dez, doze filhos porque os
própriOs Iilhos serão pessoas ou elementos importantes na
lavra, no trabalho agrfcola, e assim por diante. Quero dizer
que a assim chamada esquerda de saúde, naquela época, tinha
a clareza de que o Estado, de um lado, não poderia intervir
na vida da família, e que, de outro, ele tinha que reconhecer
que o decréscimo das taxas de incremento populacional resultariam, sim, do crescimento econômico e da melhor distribuição de renda. Na época, foi extremamente discutida e
sonegada à população a idéia de que esse crescimento económico com distribuição de renda pouco importaria para a redução das famílias, quer no mundo, quer particularmente no
Brasil. Demonstra-se hoje de maneira muito clara, com a
própria experiência nacional, que aquelas famílias que têm
renda superior a cinco salários mínimos possuem uma prole
menor e que as proles são maiores exatarnente naquelas farollias de menor renda. O segundo ponto, apresentado com freqüéncia, era que a esquerda brasíleira desejãva ver crescer
brutalmente a população com vista a atingir um estado pré-revolucionário. Trata-se de uma conversa' fiada. Não era isso
que se discutia, não era isso que se dizia. Na verdade, foi
utilizado _dentro da propaganda ou da contrapropaganda do
tal estado de segurança nacional, que alegava isso para permitir que os Estados Unidos e outros países financiassem os
programas de controle da natalidade, já que esses eram um
dos seus propósitos mãiores. Basta dizer que o conjunto de
recursos repassados por essas instituiçôes estrangeiras para
o Brasil representava um valor superior ao que o Ministério
da Saúde destinava às ações de assistência materno-infant
il em todo o País. Repito, o volume de recursos em dólares,
marcos e outras moedas enviado ao Brasil era superior ao
que o nosso País destinava ao seu programa de assistência
materno~ infantil. Ao fazer essas duas observações, quero mais
uma vez festejar o relatório e o discurso de V. Ex~_ que, sem
dúvida alguma. contêm uma coletãnea de _dados_ _da maior
importância, da maior significação para que este País possa
ingressar na fase do planejamento familiar, sem que o Estado
teiiha que intervir, seja dominando, seja se colocando acima
da autoridade das próprias famílias. Um fato importante a
ser mencionado é que, segundo os estudos atuais, o Brasil
terá, no ano 2010, aproxiinadamente 195 milhões de habitantes. Então, não haverá ·aquela.explOsão demográfica de que
tanto se falou. Em segundo lugar, ainda que a taxa de incremento populacional situe-se hoje em torno de 1,9 a 2,1%
ao ano, na verdade, já existem estados brasileiros e regiões
brasileiras onde essa taxa de incremento populacional se situa
em torno de 1%. Isso é extremamente sério e constitui, sem
dúvida nenhuma - ou deve constituir - , preocupação para
quem quer ver o crescimento económico com a distribuição
de renda melhor situada em nosso País. Eu o felicito mais
uma vez.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Agradeço o aparte
de V. ~-x~, que é u~_ d~~ _ preocupados. como sabemos, com
e_ssa matéria, !lão só pela condição_ de médico, mas também
cOmo eX-Secretário de_ Saúde do Estado do Pará e como grande
defensor das causas sociais do nosso País.
O Sr. Almir Gabriel - Defensor do direito à vida.
0 SR. CARLOS PATROCÍNIO- Perfeitamente, direito
à vida, que nós também defendemos, eminente Senador, inclusive co-mo médico, pelo juramento hipocrático que temos.
No que diz respeito ao fato de que a esquerda, em determinado ponto, se insurgiu- conlra incurs6es antinittalícias em
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nosso Pâís, isso é fruto de uma tese de doutorado muito bem
elaborada pelo Dr. Délcio.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi- Fazendo
soar a campainha)
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Gostaríamos de dizer
também, em face da impaciência do Exm~ Sr. Presidente,
apenas para reiterar, ...
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Não
é impaciência. V. Ex• ultrapassou muito o seu tempo, e há
outros oradores.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presidente, todos
os tempos foram ultrapassados aqui hoje. Não estamos na
iminência de entrar na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Já estamos na iminência, sim. EStamos aguardando s_ó duas breves
comunicações.
O SR. CARLOS PATi.WCiNfO- Mais Uma vez, agradeço a participação de V. Ex\ nobre Senador AlmirGabriel.
Uma coisa está demonstrada: a diminuição da população em
nada contribui para diminuir as desigualdades sociais em_~oSso
País. O que se pretende é dar direito a todos de escolher,
dentro da sua soberania, quantos filhos desejam ter ou não.
O Sr. Lourival Baptista- Permite-me V. Ex• um aparte?
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Com muita honra,
nobre Senador.
O Sr. Lourival Baptista- Sr. Senador Carlos Patrocínio,
quero felicitá-lo pelo seu pronunciamento, fazer minhas as
palavras do eminente Senador AlmirGabriel e, também, agradecer a V. E~ por ter atendido, no seu relatóri9, a três emen_daS que apresentamos àquele projeto. Que V. Ex' continue
fazendo o que está fazendo, porque honra o seu nome no
Senado.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO-. Agradeço, eminente
Senador Lourival Baptista, esse aparte de V. Ex~
Atendi algumas solicitações de V. Ex•, modificando um
projeto de lei e algumas citações do nosso projeto, pQrque
eram perfeitamente pertinentes. V. E~, que .é um dos préocupados também com os problemas d~ saúde. de nosso País,
teve uma participação bnlhante, pela qual agradecemos, nessa
CPI que acabamos de concluir e cujo resultado foi enviado
ao Congresso Nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe-me se fui um
pouco além.
DOCUMENTO A QUE SEREFERE O SR. SENADOR CARLOS PATROC[N/0 EM SEU DISCURSO.
.

TABELAS ANEXAS AO DISCURSO
Tabela 1
Taxa de crescimento da população brasileira
Período ! 1950-60

1960-70

1970-80

1980-91

----------!---------------------------------------------------~------·
Taxa

Fonte: IBGE
Tabe.la 2
Taxa de Fecundidade Total no Brasil
Período I

1950 - 55

1985 - 90

----------!---------------------------------------------------------Taxa
Fontea Elza Berquó, art. clt.
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Tabela 3

! Esterilização!
Coito
!Outros !
Regiões!--------------!Pílula! InterroaTabela !Condoa!DIU!
Total!
! Fe11. ! llasc. !
Pido
!llétodos!
-------!------!-------!------!-----------!--------!------!---1-------!------!
Brasil

43

i

36

7

6

2

i

itt

4

-------l------!-------!------1-----------!--------l------!---l-------!------!
llundo
Subde-.!

33

i2

12

3

5

6

!24

i te

5

senvol-1
v ido
-------l------l-------l------!-----------l--------!------l---!-------!------1
Hundo
Desenvolvido!

1t

5

2t

13

19

8

5

I 1tt
I .

Fontel United Nations, Leveis and Trends of Contraceptive Uses as Assessed ln
1988. Nea York, 19891 PNSHIPF, i986
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Tabela 4
.;..!lheres

de

15 a 54 anos que fizeram cirurgia de esterilizac;:ão

evitar filhos. por ano em que fizeram a cirurgia, no Brasil

Per iodo

Total

------------------------!-----------------!--------------!
Antes di! 1970

312.418

------------------------!-----------------1--------------!
560.502

1970 I 74

------------------------!-----------------!--------------1
1975 I 79

1.237.390

21,0

------------------------!-----------------l--------------1
1980 I 82

1.563.653

26,5

~-----------------------!-----------------1--------------l

1983 I 85

1.672.164

28,3

-~----------------------!----------~------1--------------!
jan. a set.
de
1986

540.274

9,2

------------------------l-----------------1--------------l
Total

I

5.900.238

100

para
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Tabela 5

Propor~ão

de mulheres esterilizadas para evitar Tilhos por

grupos de idade l

época da cirurgia no Brasil

---~-------------------

Idade I
<anos)!

15 / 24

25

/ 29

30

/

34

35

/

44

45 /

54

------1----------!------------!-------------!------------!-----------!
X
15,5
32,0
29,0
21,7
1,5

---------------------------------------------------------------------A

tabela a seguir mostra como a demanda por
esterlliza~ão
cresce l medida que aumenta o número de Tihos nascidos
vivos. Entretanto, a partir do quarto Ti lho, começ:a a de.c:;r_escer.
Tabela 6
Mulheres que tiveram Tilhos nascidos vivos e
esterilizaram para evitar Tilhos, por
Número de Tilhos

i

!

2

se

número de Tilhos

3

5

4

-------------------!---------!---------!---------l---------1---------l

X

2,8

22,0

41,0

37,3

29,0

Tabela 7
Propor~ão

de mulheres esterilizadas para evitar Tilhos por çlasses

de rendimento mensal Tamiliar per capita em salários mínimos

---------------------------------------------------------------------até

mais de!mais de!
1/2

NQ de salários mínimos per capital
1/2

1

a

mais

de

!

!1 a 2

2

---------------------------------!-----1--------!-------!------------!
X
!14,3 I 16,6 I 16,2
17,8

----------------------·------ -----------------------------------------
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Senhor Presidente, Senhores, Senadores, a questão da
esterilização feminina no Brasil tornou-se tema de grande
repercussão junto à opinião pública e tem suscitado acesas
controvérsias. O .CongresSo Nacional, atento às implicações
demográficas, políticas, sociais, ecOnômicas e éticas de questão tão relevante para o futuro da nação, instaurou Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito destinada a examinar .. a incidência de esterilização em ·massa de mulheres no Brasil",
mediante iniciativa da Deputada Benedita da Silva.
As informações e debates ali processados mostraraJ'!l como a ausência de uma polítie& pública de planejamento familiar deu ensejo à implantação de um verdadeiro controle de
natalidade, concebido no exterior e instrumentalizado baSicamente pela aplicação de apenas dois métodos contraceptivos
- a pílula e a esterilização feminina, esta conhecida também
como laqueadura ou ligação de trompas.
Todos os demais métodos de contracepção, ainda que
mais adequados. em muitas situações, para a usUária, utilização em larga escala nos países desenvolvidos e subdesenvolvídos, não estão difundidos no País.
A esterilização, ilícito penal, é feita clandestina e indiscriminadamente e sem critérios médicos propiciandO, -inultas vezes, vantagens econômicas ou eleitorais indevidas. A falta
de oferta ou o desconhecimento de outros métodos, reversíveis, favoreceram a upreferência" generalizada pela cirurgia
a ponto de ter-se cristalizado na população uma "cultura da
laqueadura".
O médico e demógrafo mineiro, Délcio da ForiSec3 Sobrinho, defendeu, em 1991, tese de doutorado intitulada "Estado
e População: Uma História do Planejamento Familiar no Brasil". Dela pudemos extrair preciosa lição sobre o tema que
passamos a abordar.
Até a década de sessenta, prevaleceu no País a idéia
de que '"quanto mais brasileiros houver melhor". Este pró-natalismo difuso, sem qualquer sistematização teórica e progfamática, impregnou a cultura nacional, deixando suas marcas
na legislação, na ideologia militar, nos discursos dos governantes e na falta do cidadão comum.
Essa concepção consensual sobre a questão populacional
passou por drástica mudança a partir da década de sessenta.
A Revolução Cubana, em 1959, despertou no governo norte-a~
mericano o temor de que o Nordeste brasileiro víesse a ser
palco de uma rebelião popular do tipo "castrista". Mas a
preocupaç-ão com uma possívehevolução comunista no Brasil,
amenizada com o golpe militar de 1964, foi substituída pela
percepção de que aqui e no Terceiro Mundo, de uma maneira
geral, estaria em curso uma verdeira "explosão demográfica''.
a qual talvez fosse até mesmo mais perigosa, que a "ameaça
comunista".
A partir de então, o Primeiro Mundo, encabeçado pelos
Estados Unidos, colocou em prática uma política agressiva
de controle da natalidade no Terceiro Mundo, liberando abundantes recursos para o financiamento de pesquisas e atividades
relativas à anticoncepção.
A mais antiga e ativa instituição internãcional, a lPPF
-Internacional Planned Parenthood Federation, deu suporte
à criação, em 1965, da BEMFAM -Sociedade Civil de BemEstar Familiar no Brasil, que ganharia mais tarde grande notoriedade, pela agressividade com que implementou seu amplo
programa de. controle da fertilidade.
.
Personalidades ligadas às forças que assumiram o poder
em 1964 pregavam a idéia de que o desenvolvimento seria
obstaculizado pelo crescimento "'explosivo" da população. E
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a Escola Superior de Guerra, mentora da ideologia de "segurança nacional", começou a desenvolver a idéia de que a
principal ameaça a esta segurança não era mais a "ameaça
externa", mas a "ameaça interna representada pelo próprio
povo que, se excessivamente insastifeito, poderia assumir posições que desestabilizariam -o regime. Um grande número de
filhos poderia ser fator de insatisfação social; reduzir a natalidade, portanto, passaria a ser importante na defesa da segurança nacional.
Já em 1967, o Congresso Nacional instaurava uma Comissão_ Parlamentar de Inquérito "para estudar a conveniência
de um plano de limitação da natalidade em nosso País", motivada pela denúncia de que estaria havendo esterilização maciM
ça de mulheres na Amazônia, por iniciativa de missionários
norteMamericanos.
Por outro lado. atares movidos por motivações diversas
e até conflitantes convergiam ein suas posições anticontrolistas, resistindo às iniciativas antínatalistas.
Os militares no poder defendiam, em sua maioria, a necessidade de ocupação dos _"imensos espaços vazios" do território nacional por razões geopolíticas. A Igreja, por seu turno,
mantinha sua posição tradicional, segundo a qual o sexo tem
como finalidade precípua a procriação, sendo o uso de métodos contraceptivos ofensivos à moral cristã.
Os esquerdistas e nacionalistas viam nas iniciativas antinãtalistas a ação do imperialismo norte-americano e de seus
cúmplices no País, que buscavam sufocar a luta popular através
da eliminação do povo de amanhã.
O empate das forças natalistas e controlistas inviabilizou
as tímidas tentativas governamentais de implantar uma política
de planejamento familiar. Mas o pensamento oficial não- era
mais natalista.
Novas instituições privadas de saúde surgiram, objetivando integrar o planejamento familiar a um conjunto de
ações vinculadas ao atendimento integral à saúde da mulher.
O CPAIMC - Centro de Pesquisa e Atendimento Integral
à Mulher e à Criança, fundado em 1975, com forte sustentação
financeira internacional, passou a desenvolver intenso trabalho educativo e assistencial, através da capacitação de recursos
humanos e aplicação de tecnologia apropriadas na área -de
planejamento familiar e atendimento matemo-infantil, jurito·
às populações faveladas e pobres. Em 1981, é criada a Associação Brasileira de Entidades de Planejamento Familiar_-_
ABEPF, que abrange cerca de 120 in-stituiÇões a ela filiadas.
As posições dos atares internos foram evoluindo. Os mili~res, ao darem prioridade ao combate ao "inimigo interno",
fóram pouco a pouco abandonando, como corporação, a concepção geopolítica anterior. A Igreja passou a admitir os métodos "naturais" de contracepção, que, segundo ela, favoreciam
o·"exercício da paternidade responsável", sem chocar a consciência moral. O moviniento feminísta, Cã.da vez mais atuante,
superou o- enfoque da "esquerda convenciorial'', esposando
aidéiade ''controle democrático" da reprodução, como direito
femininO a ser conquistado.
Todas estas ideías floresceram num contexto social novo,
de rápida urbanização e êxodo rural, de ingresso crescente
da mulher no mercado de trabalho, de liberação dos costumes,
em especial do comportamento sexual. Mutações sociais que
certamente favoreciam, todas elas, a idéia de redução do tamanho da familia.
O .. consenso tácito" que então se fomiou, a despeito
das divergências de fundo, possibilitou o surgimento de uma
política governamental que incluiu o planejamento familiar
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como ação social a ·ser desenvolvida dentro do PAISM Programa de Assitência Integral à Saúde da Mulher~ lançado
pelo Ministério da Saúde, em 1984, no governo do General
Figueiredo.
Embora detentor de uma das mais elevadas taxas mun~ ·
diais de crescimento demográfico na década de cinquenta e
primeira metade dos anos sessenta, muito próximos de 3%
ao ano (tabela 1), o Brasil tem atualmenteseu crecimento
populaciopal (1 ,9) superado pelos países afriCãllOS e grande
parte da Asia.
Priiicípal razão da queda dessa taxa, da ordem d_e_36,5%,
se deve ao declínio, no mesmo períoüo, da taxa de facundi~
dade, definida como número médio de filhos por mulheres
entre 15 e 49 anos.
Com_o -~e vê, o declínio da taxa_ <;1e fecundidade foi da
ordem de 44%. O pequeno descompasso entre a queda das
duas taxas se deve a uma estrutura etária ainda jovem e ao
declínio coritinuado da mortalidade, já que houve, no período
de (1950 a 1990), um ganho de nove anos na esperança de
_
-: _
vida ao nas._ce_r.
É evidente que o declínio da fecUnd)dade se deveu, antes
de tudo, ao uso intensivo de métodos contraceptivos.
Não há _um método ideal que seja aplicável para todos
os indivíduos. Dada a diversidade física e psíquica do ser
humano e ainda a variedade de circunstâncias próprias de
cada um, como a idade, situação_ sócio-económica, estado
civil, haverá métodos que serão melhores, piores ou mesmo
contra-indicados por representantes um risco muito grande,
direto ou indireto, para a sua saúde. Existe, ainda, a influência
dos movimentos sociais e dos meios de c_omunicação que "co~
locam na moda" ou "jogam no lixo" desterrninados apetites
sexual para serem plenamente eficazes.
A esterilização feminina é considerada um bom método
para mulheres de 35 anos ou rna_ís, em uniáo estável, com .
prole de acordo com seus anseios, bem infor_mados de que
a cirurgia é irreversível e tendo à sua Qisposição outras al.temativas. E, ainda, a mais adequada quando há contra-indicação
de gravidez por razões médicas não reversíveis.
Fora destas circunstâncias, a ligadura pode ensejar arre~
pendimento, prenhe de consequência psíquicas e sociais. Os
principais fatores de risco de arrependimento são: a idade
(menor de 25 anos), a número de filhos vivos, a instabilidade
emocional de ligadura no pós~parto imediato ou durante a
cesária, e desconhecimento ou falta de acessQ a_outros meios
para ~egular a f~~tilidade.
~ A vasectomia é u~a cirurgia é e-Xtrem~irien_té simples,
nao tendo nenhum efe1to sobre a função hormonal ou coitai
do homem. Resta; apenas, o possível problema psíquico de~orrente da perda da capacidade de reprodução, pois a possibi~
lidade de recuperação da fertilidade é relativamente -baixa.
A vasectomia pode ser um bom· método para um casal
estável, com muitos anos de união, particularmente _quando
o_~omem, não mais desejando ter filho, assume a sua responsa~
b1hdade no processo reprodutivo.
A BEMFAM realizou, em 1986, a Pesquisa ~Nacional
sobre Saúde Materno~Infantil e Planejamento Familiar PNSMIPF. FÓi ·a primeira investigação, de âmbito nacional,
sobre a anticoncepção.
A pesquisa faz abstração não só das mulheres f9ra do
período reprodutivo (abaixo de 15 e acima de 44 anos) como
daquelas que, situadas na faixa reprodutiva (15~44 anos) não
.mantêm uma união permanente, legal ou informal, com par~

Janeiro de 1993

ceita masculino. Em outras palavras, a pesquisa se refere
às mulheres casadas ou unidas de 15 a 44 anos.
A prevalência de uso da anticoncepção é bastante signifi~
cativa. Do total das mulheres casadas ou unidas de 15-44
anos, 66% (ou seus companheiros) usam algum método, pro~
porção comparável ao do conjunto dos países desenvolvidos
(70%) e bem superior ao do conjunto dos países subdesenvolvidos (46% ). Enquanto 34% das mulheres pesquisadas não
utilizam qualquer método, 27% escolheram a esterilização
e 25_%, a ptlula. A seguir, vêm o coito interrompido (5%)
e os métodos de abstinênci'! periódica (4%), cuja prática
exige a solidariedade dos parceiros; todos os demais métodos
respondem por apenas 5%. Os homens têm uma participação
ínfima na contracepção, através do uso de cQndom_ (1,7%)
e da vasecotomia (0,8%).
Ao se comparar a prática contraceptiva no Brasil e nos
dois grandes agregados mu_ndiais (países desenvovidos e países
s-ubdesenvolvidos), verifica~se em nosso País o peso excessivo
da participação da esterilização feminina no "mix" de métodos
contraceptivos.
Os dados, agregados um nível de cada um dos dois blocos
em que está dividido o mundo, enc9brem~ evidentemente,
situações muito diversos. O fato não elimina, contudo, a vali~
dade da comparação.
Bastante equilibrada é a distribuição do uso dos métodos
contraceptivos no Prinieiro Mundo. E importante observar
que os métodos tidos como menos eficazes, mas que não
agridem o corpo humano, são majoritários (57%) em face
dos métodos tid9s como !Jlaj:;; _efica~so(43%). Na realidade,
os primeiros métodos têm sido utilizados com eficácia adequa·
da, a julgar pelos baixos níveis de fecundidade nesses países.
Tais resultados são possíveis graças ao alto nível de informação
quanto à fisiologia reprodutiva e métodos anticoncepcionais,
provisionados pelos sistemas de educação e de saúde públicas,
de qualidade, ali vigentes. Assim, em ordem decrescente os
métodos de anticoncepção mais adotado no Primeiro Mundo
são:- Pí1ula e coito interrompido (20% Gada um), Condom
(19% ), tabela (13%) esterilização feminina (10%), DIU (8%)
e vasectomia (5% ).
O peso importante ~~ esterilização no Terceiro _Mundo
(33% a estenliZação feminilta e 12%, a esterilização masculina) a se deve basicamente à China e à Índia 1 que incentivaram
fortemente este método, no contexto de uma política governa~
m~ntal explícita de coritrole demográfico estrito. E_sta política
oficial é perfeitamente coinpreensível, pois esses dois países
são superpovoados, a ponto de abrigarem perto da metade
da população terceiro~mundista. Convém ressaltar que, mesmo assim, a utilização de outros métodos está difundida,- especialmente o _DIU (24% ). E a esterilização é r~partida _entre
mulheres e homens, os demais métOdos empregados, em or~
dem decrescente, são: pílula (12%), condom (6%) e métodos
naturais (8% ).
No Brasil, assim como no Terceiro Mundo, os métodos
hi.Vasivos-, a-Saber, a esterilização, a pílula e o DIU, são responsáveis por 81% da contracepção, com um agravante: os dois
métodos que, em princípio; podem causar maior volume de
danos à saúde dos usuários ~esterilização femülina ( 43%)
e pílula (36%) -respondem por 80% da prática anticoncepcional. Este fato, por si só, é revelador da precariedade de
alternativas anticoncepcionais no País. O conc:l· d responde
por apenas 2%, o DIU e a vasectomia pot-1%, cada. Os
métodos naturais por 13%.
- -
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a de ter filhos sem desejar, de 1.1ma maneira tão prátiCa -e
Foram tantos os fatores sociais, políticos, económicos
segUra", Como aparenta ser a laqueadura, foi a razão final
e culturais que convergiram -pafaTavorecer, num curto espaço
para a sua tão grande aceitação.
de tempo, a eclosão da esterilização feminina, que ficou obscurecida a ilegalidade do ato cirúrgico, tipificada no Código
Em 1986, o IBGE realizou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domlcfiios- PNAD. O relatório dessa pesquisa, publiPenal como lesão corporal de natureza grave, da qual resulta
perda ou inutilização de função, no caso, a_funçã() reproducado em 1991 sob o título "Anticoncepção 1986. Vol. !",
tora. O art. 129, § 29, inciso III, comina a pena de reclusão
demonstra que, em 1986, o número absoluto de mulheres
de dois a oito anos para o ofensor da integrid?-de corporal,
de 15 a 54 anos era de 37.318.709, das quais 5.900.238 tinhám,
direito indisponível das pessoas.
- sido esterilizadas para evitar filhos, ou seja 15,8%. As regiões
que apresentam o nível mais baixo e o mais alto de esterilização
Por um lado, a urbanização trouxe enonnes dificuldades
para o cotidiano das famíliaS nUmerosas: habitação, saneasão, respectivamente, o Sul (13%) e o Centro-Oeste (21,9% ).
mento, transporte, educação e segurança passaram a ser pon;.
Os Estados mais populosos destas regiões constituem os_ dojs
tos_ críticos. A crecente proletarização e o empobrecimento
extremos do problema: Rio Grande do Sul (8,4%) e Goiás
(31,2%). Esclarece-se- que Goiás, à época, compreendia o
relativo das camadas de menor renda condicionaram o ingresso da mulher no mercado formal de trabalho, para aumentar atual Estado de Tocailtihs. A distribuição de mulheres esterilia renda familiar. Com tantas dificuldades e tendo de trabalhar
zadas por situação de domicilio"-- urbano (83%) e rural (17%)
fora, a mulher foi desestimulada de ter muitos filhos.
- mostra que a esterilização é um fenómeno predominantemente urbano.
Por outro lado, os segmentos médio, e alto da população,
Ao contrário do que se poderia pensar, esse fenômeno
beneficiados pela concentração de renda, vivenciam a chamanão est~ concentrado em algum componente racial da populada sociedade de consumo, cujo modo de vida é avesso a prole
ção. Brancas (16,9%), pretas e pardas (14,3%) e amarelas
numerosa.
A substituição progressiva do parto natural pelo parto
(14,8%) se esterilizaram em proporção parecida. Também
não é um comportamento claramente associado ao nível de
cesariano, visto como mais confortável e favorável à estética
escolaridade feminina, uma vez que, nas faixas extremas, a
feminina, serviu de indução à diminuição da prÕle, pois a
ocu-rrêncía é similar: 14,7% das lrilllheres sem instrução ou
gestação é comumente contra-indicada, do ponto ~e vista_mécom instrução inferiOr a um ano e 14,3% das com oito anos
dico, após a terceira cesárea. A princípio, privilégio das classes
médicas e altas, a cesátea passou a ser 13rgamente difundida
ou mais de escola. Nas faixas intermediárias de instrução,
nas camadas populares graças à expansão da cobertura previverifica-Se uma queda na preferência pela esterilização, entre
denciária e à cresCente medicalização da sociedade. Grande
as relativamente mais ínstruídas: 13% (Cinco a sete anos) contra 18,6% (um a quatro anos).
parte dos médicos do setor público com seus salários aviltados,
passaram a "indicar" a cesárea em hospital público, comó
A massificação da esterilização é um fenómeno recente
estratégia para a realização conjunta--da laqueadura tubária,
no País. Do total de mulheres que se declararam laqueadas
cobrada por fora.
em 1986, o IBGE constatou que apenas 5,3% já se encontravam nesta situação antes de 1970. Ela se intensifica na
Determinados políticos inescrupulosos, prevalecendo-se
segunda metade da década de setenta, (21% ); mas sobretudo
de sua condição de métodos ou acionando seus cabos eleitorais
no curto período de seis anos- de 1980 a 1986- (64%).
médicos, exploram o grande filão de votos junto às mulheres
Pof outro lado, é elevado e preocupante o percentual
sem recursos,desejosas de esterilizar-se. Empregadores, em
de mulheres jovens esterilizadas. Com efeito·, 15,5% das munúmero crescente, exigem atestado de laqueadura ou, mais
lheres na faixa etária de 15 a 24 anos e 32% na faixa etária
sutilmente, demandam atestados de não-gravidez, para burlar
direitos trabalhistas.
·
de 25 a 29 estavam eSterilizadas em 1986.
A demanda por esterilização cresce à medida. que auEntretanto, o fatof de maior peso na propagaçãO da estementa o n? de filhos nascidos vivos. Assim é ·que apenas 2,8%
rilização fOi a omisSão do GOVerno a qual favoreceu uma
das mulheres com um f1lho se esterlizaram; para as mulheres
ampla ação das entidades de utilidade pública executoras da
cem dois filhos, o percentual esterilizado é de 22%; 41%
política de controle demográfico, concebida e financiada pelos
paísés desenvolvidos, sobretudos os Estados Unidos, através
para as mães com três filhos. A partir do quarto filho, decresce
das agências internacionais e dos organismos não-goVernapara37%.
mentais. A ídéia da famflia de dois filhos passou a ser largaA despeito do fato, já comentado, de que foram sendo
mente difundida como padrão ideal pelos meios de comunicriadas várias oportunidades ou "jeitos" para se realizar a
cação de massa.
·
cirurgia, ~ incqnStestável que a retida farriiliar continua a ser
fator importante na esterilização. Não é, pois, surpreendente
O PAISM, iniciativa tardia do Governo Federal que tentou debelar esta tendência, fói" vítima do aprofundamento
constatar (tabela 7) que esta aumenta à proporção que aquela
também aumenta. Com efeito, 59,5% das operadas declarada crise setorial.dos últimos anos, apresentando baixas coberram ter pago o ato médico e 68% revelaram ter procurãdo
turas e reduzida qualidade de serviços.
hospiial, clínica ou consultório particular.
As precárias condições sócio-económicas que regem o
dia-a-dia da maioria da população, consubstanciadas nos eleEm iristigante trabalho apresentado ~o VIII Encontro
Nacional de Estudos Populacionais (Brasilia, outJ92), Suzane
vados índices de mortalidade infantil (76 por mil em 1980),
Serruga analisa como a "cirUrgia passou a- ser vista como aborto provocado (três milhões/ano) e mortalidade materna
resOlução de todos os problemas, na expectativa mais íntíma
devida a causas obstétricas (riOve vezes superior à do Priffieiro
das mulheres" (de baixa renda). Assim, o que mais parecia
Mundo), formaram o caldo de cultura propício à procura pela
esterelização.
-ser desvantagens nO método passou a ser visto como quali0 conjuntO de fatorês· ãssin31ad0s--apontã para um pro- dades positivas. O caráter "quase" obrigatóriO decorrente das
condições objetivas que--Concorreram para favorecer a prática
cesso decisóriõ cujo espaço de escolha foi muito restririgido.
de ligação de trompas é transmutado em desejo alimentado
,A possibilidade de resolver uma questão tão conflitaritei. como
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pelas representações positivas. coil.S:truídas pelo imaginário
feminino.
Tendo surgindo, historicamente, como_ privilégio de mulheres ricas, "elegantes" e "inteligentes" (escolarizadas), a ..
laqueadura representaria "status social" e acesso a outra classe
social, ainda que apenas em termos de comportamento. Além
disso, diminuiria ci pesado fardo do trabalho doméstico de
"cuidar de muitos filhos" e abriria a possibilidade de "subir
na vida" através do trabalho assalariado fora do lar. A "operação", libertando de vez a mulher da condição biológica e'
social de reprodutora, propicíaria OeXercício de uma liberdade
há muito desejada: a sexual. E, diante do Corpo desconhecido,
da dificuldade de manejo diário de métodos cujos resultados
não são seguros, diante da contradição diária de querer ou
não querer filhos, nada mais desejável que submeter o corpo
a uma autoridade social, o médico, cujo saber é capaz de
resolver tudo em um único e definitivo ato, o da esterilização
cirúrgica. Como num passe de mágica. Pesquisa levada a efeito em 1986;-no Brasil, por Westoff
e Moreno, referida no artigo de Elza Berquó, constatou que
a taxa de fertilidade total (TFT) era de 3,4. Decompondo
a TFr em fecundidade desejada e fecundidade não-desejada,
de acordo com a opinião expressa pelas mulheres, os pesquisadores concluíram que a TFT--desejada era de 2,7; a _TFf nãodesejada era, portanto, de O. 7. O peso relativo da TFr nã.o-desejada na TFT total era superior ã 20%.. Os pesquisadores
verificaram, ainda, que 64% das mulheres casada$ não queriam mais filhos. A partir desta informação, estimaram uma
TFT futura para 1991 da ordem de ;l. ~~ .~ ,
~ ~
É, pois, razoável supor que a fecundidade atual seja inferior à de 1986 e que continue a ·cair um pouco nos próximos
anos, mantendo-se, contudo, em patamar superior a 2,1 que
é a TFT correspondente ao nível de estagnação da população.
A demanda por planejamento familiar das pessoas deve, portanto ser atendida com a oferta de uma política pública adequada pelo Governo Federal.
A Constituição, no título concernente à ordem social,
depois de declarar, no caput do art.c-226, que "a-fa-mília,
base da sociedade, tem especial proteção do Estado", dispõe
em seu§ 7~:
"Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana
e da paternidade responsáel, o planejamento familiar é livre
decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos
educacionais e científicos para o exercíciO desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições oficiais
ou privadas."
Este dispositivo, adequado à realidade do País, revela
o compromisso entre as duª$ forças que se digladiaram nas
últimas décadas: os antinatalistas e os anticontrolistas.
Ao incorporai a idéia de planejamento familiar, o Constituinte atendeu aos antinatalistas, preocupados com a proliferação da pobreza, que decorreria da paternidade irresponsável, tendente a ser exercida, segundo sua ótica, pelas classes
de baixa renda,..que constituem a maioria da população.
Por outro lado, atendeu aos anticontrolistas, ao vedar
as formas coercitivas e ao atribuir ao Estado o dever de propiciar os recursos educacionais e científicos para o exercício
da livre decisão do casal relativamente ao planejamento familiar. Estas medidas visam a combater a esterilização em massa
de mulheres em curso no País e, indiretamente, repelem a
idéia de estagnação ou redução demográfica, inaceitável politicamente em um país de baixa densidade demográfica:·
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- A- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, destinada
a examinar "a incidência de esterilização em massa de mulheres no Brasil" da qual tive a honra de ser Relator não pôde,
assim, ater-se a uma constatação do fato, de resto, amplamente divulgado e confirmado pelos números do IBGE. O
resultado lógico e politicamente esperado pela Nação é o que
foi feito pela CPMI: a apresentação de um Projeto de Lei
que regulamenta o direito ao planejamento familiar, entendido como o "conjunto de ações que assegurem direitos iguais
de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher,
pelo homem ou pelo casal", sem qualquer objetivo demográfico. Para tanto, o planejamento familiar deve ser implemenw
tado em conjunto com outras ações de_ atenção à saúde da
mulher, do homem ou do casal, no contexto do atendimento
integral à saúde.
O Estado terá assim o dever de, através do Sistema único
de Saúde, prover informações e recursos educacionais, técnicos e científicos que assegurem exercício livre e consciente
do direito, oferecendo todos_ os métqdos e téçnicas cientifica-. ·
mente aceitos.
A esterilização voluntária feminina pode e deve scú legalizada, pOis é um direito já conquistado pelas mulheres. Mas
sua prática, na rede pública e privada de saúde, não deve
ser estimulada a ponto_ de ser legitimida como o principal
método contraceptivo, como ocorre hoje. A cirurgia só deve
ser realizada após um período mínimo de tempo durante o
qual sejam propiciados à interessada ciênçia de tod.as as suas
implicações e acesso aos demais meios e métodos de regulação
da fertilidade e após inequívoca manifestação de vontade.
E, a fim de que a saúde física e mental da mulh~r seja preservada, não deve ser realizada durante os períodos de gestação,
parto, pós-aborto e puerpério, nem em idade precoce, para
se evitar os altos índices de arrenpendimento hoje Verificados
no País.
O Estado não pode abrir mão de seu direito-dever_ de
fiscalizar e controlar as instituições, unidades e profissionais
habilitados a realizar ações de planejamento familiar. Só assim
estarão garantidos a soberania nacional e os direitos da cida·
dania.
Esta:s são as linhas mestras do Projeto de Lei contido
no relatório final da CPMI, projeto eSte que deverá ser discutido e cotado_ pelo Congresso" Nacional com intensa participação da sociedade.
Peço a atenção dos nobres Senadores e o empenho de
cada um na discussão desta importante matéria.
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocinio, o
Sr. Rachid Saldanha Derzi, 3P Seretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupadr pelo Sr. -Berii Vài:zs,· .
Suplente de Secretário.
Durante o discur~o do Sr. Carlos PatrocíniO, O· -Sr. Beni V eras, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidencia, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha '
Derzi, 3~> Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Com
a palavra, para uma brece comunicação, o nobre Senador
Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Para uma breve
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente, Srs.
Senadores, tenho a impressão de que ainda vamos votar, na
tarde de hoje, o Projeto_ de Modernização dos Portos. Pare-
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ce-me, era uma apreensão que eu tinha, mas já fui informado
por outros Colegas Senadores que a matéria está tendo _seu
texto alinhavado entre as diversas Lideranças desta Casa.
Considero a matéria da maior importânCia parã. o País. Não podemos ficar n1.ã.is nessa corda bamba de n3õ admitir
que matéria de tão grande porte seja aqui debatida e discutida,
com cada Senador, assumindo a responsabilidade das suas
posições - como sempre tem acontecido - e também com
cada Senador assumindo as responsabilidades das emendas
que apresentaram nas diversas Comissões desta Casa. De o~- ..

Sr. Presidente, tenho receio - e vejo a hora avançar,
são mais de 17 horas, quase 17h30min, a sessão ordinária
Só se prolongará até às 18h30min - de que, mais uma vez,
percamos, o dja mªis importante da semana, ~ terça-feira.
Temos na Ordem do Dia duas matérias de transcendental
importância para o País: a questão do Projeto de Modernização dos Portos e a d_o plebiscito. Provavelmente, o Senado
Federal não terá o tempo suficiente para deliberar sobre as
duas matérias. Não tenho qualquer dúvida de que sobre o
plebiscito não haverá deliberação, uma vez que sequer cometra forma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil __não vai - çamos a d~c_idir sobre a~questão dos portos. Espero que as
conseguir, - e esse alerta já foi manifestado pelas classes
Liderança;s, reunidas nest.e momento, possam aqui chegar com
empresariais do País - não vai atingi!, neste exercício finari- - uma de~i~ão satisfatória, não para a iniciativa privada brasileira e para os portuários brasileiros, mas com a solução que
ceiro, a cifra de 50 bilhões
dólares em exportações.
Li, ultimamente, nos jornais, que o Brasil vinha tendo'
seja satisfatória para o nosso País, para o Brasil que pretende
ser uma economia de mercado. Não temos_notícia, no mundo
um prejuízo diário de um milhão_de dólares com_ a paralisação
inteiro, de uma -economia de mercado que funcione com sistedos portos. Não é que devamos entregar- como ouvi, aq_u!,
mas portuários estatizados.
de um Senador, na semana passada - os portos brasileiros
nas mãos do Grupo Gerdau. Não penso dessa forma. A meu
Daí por que desejava chamar a atenção do Senado Fedever, não devemos ficar nesse maniqueísmo, nem, tampoUco,
ral para essa expectativa que toma conta do nosso País, neste
de entregar, de manter totalmente os portos sob uma estrutura
momento, uma vez que Já temos tramitando, há algum tempo,
jurídica superada e defasada. Fundamentalmente, temos que
há alguns me_ses, esse Projeto de Modernização dos Portos
discutir a matéria. Ela tem que ser transparente -essa palavra
que é de vital importância para o País.
está na moda - com cada Senador assumindo a responsaHoje,_ ~scutava nO rádio uma entrevista do Dr. Artur
bilidade dos seus atas.
João
Donato, um empresário, salvo engano, Presidente da ·
Queria também, Sr. Presidente, se V. Ex• me permite,
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. S. s~ chamava
abordar rapidamente uma questão importante neste momena atenção para a impoftâricia de o Ooverito -Federal voltar
to. Hoje, recebi uma cõrrespondêricia de dois eleitores de
os seus olhos para o financiamento da indústria naval brasiSanta Catarina, dois cidadãos brasileiros que se inscreveram
leira, vinculada virtualmente à questão dos portos; chamava
no concurso de Fiscal de Rendas da Receita Federal. Esses
a atenção o Dr. Artur João Donato para o fato de que os
cidadãos me mandaram essa correspondência, protestando
recursos oriundos dessa taxa que se recolhe em decorrência
contra o fato_ de que, no último projeto de lei aprovado,
dos fretes ·esteja transitarido, esteja fazendo uma vilegiatura
nesta Casa, dispondo sobre Imposto de Renda, foi "inSerido
do Banco- do Brasil para o Banco Nacional do Desenvolno corpo do projeto uma autorização ao Poder Executivo,
vimen-to Económico e Social, trânsito esse que faz com que
prorrogando a validade de um concurso anteriormente realizaesses recursos percam substância e não possam set, atualizadado. Os dois cidadãos catarinenses, que me escreveram mente, investidos na indústria naval brasileira:, uma das mais
de cujos nomes não me lembro, no momento, alertaram-me
importantes deste País, ·principalmente neste -"iriomento
para o fato de que, se isso acontecer, se o Poder Executiv_o,
que sabemos que a crise do desemprego crescedía a dia.
especificamente a Receita Federal, a pretexto de at~alizar
E neceSsário, neste momf.mto, que setores vitais para o desenos seus quadros funcionais começar a chamar, para contratar,
volvimento, como o é, por exemplo, o setor da construção
aqueles que não foram aprovados no último concurso- entennaval, que considero estratégico-, seja fimlnciado ·pelo banco
dem que terão o_ seu direito violado e que irão postulá-lo
-o que não está ocorrendo-, que tem como objetivo fundajunto ao Poder Judiciário.
mental financiar a indústria estratégica brasileira, isto é, aqueCreio, Sr. Presidente, depois de ouvir, inclUsive, parte
la indústria que tem importância para a afirmação do Brasil
do discurso do Senador Pedro Simon, que esta matéria- deverá
como nação soberana.
ser apreciada pelo Senhor Presidente da República Itamar
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em nome do nosso País,
Franco. Irei, inclusive, encaminhar a Sua Excelência essa corqueria fazer um apelo aõ Senado Federal, para que vote hoje,
respondência, fundamentada juridicamente, para que com o
de maneira responsável; cOmo sempre o faz, o projeto de
discernimento _e com o bom senso que o caracterizam possa
lei que dispõe sobre o sistema jurídico dos portos brasileiros,
avaliar sobre as conseqüências do chamamento daqueles que
escoimando - o daquilo que for contra o interesse nacional
participaram do último concurso da Receita Federal e não
e introduzindo nele, se for pertinente, aquilo que, não confli~
obtiveram a classificação- definida nãquele coriCurso ~mas
tando com o interesse nacional, seja do interesse dos trabalhaque, na forma da lei, aprovada no Congresso Nacional acerca
dores dos portos brasileiros.
do Imposto de Renda, estariam agora com o- privilégio de
poderem ser chamados pelo Poder Executivo. Sr. Presidente,
Não estamos aqui para ucristianizar" os ti-abalhadores
essa uma das observações que desejava fazer.
portuários deste País, nem, tampouco, para votar uma política
que atenda a interesses_ localizados do empresariado nacional.
Na sexta-feira, ou no sábado, o Jornal do Brasil, em
Estamos aqui para votar uma lei que reflita as aspirações
seu editorial, chamava a atenção do Congresso Nacional para
<:f~ Brasil como nação soberana, que reflita .as .aspirações do
o fato de que, na semana passada', lamentavelmente, não
aprovamos no Senado Federal qualquer matéria que tivesse Brasil como nação que quer desenvolver~se, como nação que,
importância, a não ser aqu~la aprovada na última quinta-feir~, vivendo numa economia de mercado, quer participar das mesmas facilidades, das mesmas possibilidades de bem-estar e
já em sessão extraordinána, relativa ao aumento dos servide felicidade de que desfrutam as nações do Primeiro Mundo.
dores públicos civis e militares da União.
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Atingimos esses patamares-- de desenvolvimento social,
de se alcançar aquele estágio de felicidade que garante ao
trabalhador uma vida digna, na medida em que começamos
a remunerar dignamente esses trabalhadores; na medida em
que o Estado sai da economia e se fixa no SOcial. na educação,
na saúde, na previdência, na infra-estrutura, ria eletrificação
rural e assim por diante, Sr. Presidente.
Agradeço a V. EX' a oportunidade de estar aqui, pronunciando estas palavras e espero que o Senado Federal tenha,
nos próximos cincO riiinU.tos, em plenário todas as suas Lideranças para votar responsavelmente o projeto que dispõe sobre o sistema jurídico dos portos brasileiros. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Almeida.
O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL - AM. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, $y+'l e Srs. SenadÇJres,
a micro e a pequena empresa são resPOriS-áVeis-- por grande
parcela do PIB. -Produto Interno Bruto- de nosso País,
a exemplo do que ocorreu na Itália, que a elas deveu a impressionante recuperaçãO e -desenvolvimento da economia.
Sem a Consolidação das micro e pequenas empresas, muitas no limiar da informalidade, a recessão e o desemprego
alcançariam proporções gigantescas, pondo em risco a estabilidade social e o próprio e exercício da soberania nacional.
Há poucos dias tíve a grata ocasião de participar da 1~
Conferência Estadual do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amapá- SEBRAE/AP, realizada em Macapá, de 4 a 8 do corrente mês de janeiro.
Dos contatos que mantive, dos pronunciamentos que ouvi, somados aos meus conhecimentos sobre o importante tema
nos planos regional, nacional e internacional, cheguei à conclusão de que, além de imperiosCÇ é- urgente resguardar este
setor básico da economia.
É preciso resguardá-lo dos percalços que resultariam da
imposição indiscriminada dos rigores de uma reforma fiscal
ampla. cujo primeiro diploma legal institui novos critérios
para incidência e cobrança do Imposto de Renda de Pessoas
Jurídicas.
Reconheço_ a necessidade de se ampliarem os recursos
da União, e meu voto está assegurado em favor de iniciativas,
mesmo rigorosas, visando a tal obfetivo.
.Pague a conta quem pode, e quem deve.
Paguem os especuladores, os sonegadores.
As micro e pequenas empresas não podem, nem devem
pagar, sob pena de se arruinar uma grande e sólida esperança
de melhores dias para o Brasil.
Compareço a esta tribuna para formular um veemente
apelo ao Senhor Presidente Itamar Franco e a seus Ministros,
no sentido de assegurarem tratamento especial e difeÍ'enciã.do
às micro e pequenas empresas na regulamentação e aplicação
da Lei do Imposto de Renda das pessoas jurídicas, ao mesmo
tempo em que conclamo os eminentes c-olegas a garantirem
respeito a esta política em face do ajuste fiscal já em exame
na Câmara dos Deputados.
Afmal, o tratamento jurídico diferenciado, a simplificação de obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias
e creditídls;-ou-afé :mesmo Sua eliniinaçãó ou redução~ verdadeiras conqUistas- iris-eridas no art. 179 da Constituição de
1988, nãO podem deixar de prevalecer.
Estarei sempre engajado no bom combate, lado a lado
com os micro e pequenOs empiesários, brasileiros que traba_lham e proporcionam trabalho, juntamente com tantos colegas
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congress~stas, Senadores e Deputados, em apoio ao SEBRAE,
em defesa de urna causa nobre e justa.
Era o que tinha a dizer.

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

Con-

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
tenho em mãos, Senhor Presidente, como milhões de brasileiros também os têm, dados relativos à medid;;t d~ inflação
brasileira nos últimos doze anos e meio. É uma cifra da ordem
de_ dezenove bilhões, setecentos e setenta milhões e trinta
mil por cento, se medida pelo Índice Geral de Preços o !GP.
Isso quer dizer, em linguagem mais acessível, que cada
cruzeiro disponível no início-de 1980, após examinadas as
duas mudanças na moeda, para que tiveSse o seu poder aquisitivo mantido, deveria trandformar-se em aproximadamente
200 cruzeiros atuais acrescidos dos seis zeros cortados neste
período.·
· ·- ·· ·
Parece-me, Sr. Presidente, que a economia brasileira,
ao lidar com os números do porte da inflação, assemelha-$e
às medidas enormes com que lidam os astrônomos. A inflação
de hoje corre velozmente, imitando, talvez, a corrida da lu~.
Quiçá fosse melhor que os economistas crias-sem a inflação-luz
··
para designar uma possível unid3.de inflaCioiiãdã~~O anedótico dessa comparação não me autoriza a estendê-la, transformando-nos a todos em asteróides, tanto pelos
padecimentos que o infortúnio de vi~er acarestia nos inflige
quailto, igualmente, pelo porte reduzido de nossos salários
e subsídios diante das estrelas de primeira grandeza que
atraem todas as menores neste _v_erdadeiro campo de forças
inflacionárias.
É meridianamente claro, nobres Senadores, que não poucos brasileiros usufruem gãnhos elevados com a illflãção._E,
desgraçadamente, são lucros que crescem na razão direta com
que a desvalorização da moeda cresce. Os economistas, tão fracassados em seus propósitOs de
gestão da nossa economia,_ mas teimosa e maso.quisticamente
ainc~a tão prestigiados, dizem-nos que uin dos efeitos mais
daninhos da inflação é a destruição ·dos preços relativos. Essa
expressão pouco elucidativa traduz pomposamente uma idéia
muito simples: com a desvaloriz;;~:ção monetária, já ilão sabemos quantos quilos de mandioca compram um quilo de jabá.
Isso· é ruim, é péssimo mesm-o. Porque, perdendo os padrões referenciais para fazer a feira, o homem comum e a
dona-de-casa decidem mal diante dos recursos minguados que
o salário oferece para o sustento da casa.
Mas muitos ganham com isso, Sr. Presidente, enquanto
os pobres perdem. Perdem os salários. Perde a poupança
da população. Sobretudo perde a Nação pelo efeito destruidor
com que a inflação aniquila as esperanças e destrói as iniciativas de produção.
O orçamento do Estado também é vítima desse câncer que corrói as forças vitais da economia. Na dança dos índices
de preços, Senhor Presidente, quanta iniqüídade a assaltar
os cofres de particulares desprotegidos e a extrair da dívida
pública os enormes nacos com que se saciam as feras vorazes
da especulação financeira. No período citado, a poupança
~com a inclusão dos juros - foi corrigida por um fator
igual a aproximadamente 155, inferior erii 26,9% à coneçãomonetária, dada pelo IGP. E os negócios da dívida pública
- sem a inclusão dos juros legais e dos <!eságios. que hoje
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são cifras de um ineludível gangsterismo- situam-se na ordem
de 20.
·
Não me deterei em nomear aqui, Senhor Presidente, as
categorias de negócios de que o eufemismo mudou o nome
correto, cheio da carga ética e do anátema com que os homens
de bem o carregaram: assaltantes.
O Presidente Itamar Franco tem traduzido be-m, nas suas
possibilidades reduzidas de manifestação polítiCa, a íilsatisfação popular com a carestia, com os ganhos inflacionários

que, afinal de contas, se revelam pela expropriação do suor
e do trabalho do povo brasileiro ..
Não seria o momento propício, S_enhor Presidente, para
deixar de lado as elucubrações com que o ''teoricismo" caduco
de certas doutrinas económicas têm-nos brindado, para experimentar, na gestão económica, a visão política, anSiedade dos
pequenos, ouvindo o grito de desespero do povo?
Queira Deus que, desse modo, sob a égide da vontade
popular, seja tratada a economia brasileira.
Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) - Concedo a palavra ao nobre Senador Louremberg Nunes Rocha.
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB - MT.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs.
Senadores, o Governo Português, numa nítida demonstração
de desrespeito aos tratados assinados com o Brasil, voltou
a barrar a entrada de brasileiros em seu território, depois
do estranho, inexplicável e inaceitável, seis casos de repatriamentos, injustos e ilegais, ocorridos no último dia 8.
O pior, e mais lamentável, é qUe no incidente do dia
8, o Cônsul brasileiro em Lisboa, Afonso Massot, acorreu
ao local da violência, cumpriu a sua parte pedindo eXplicações
às autoridades portuguesas, que não lhe deram a menor atenção, deixando-o plantado no local por mais de uma hora,
fazendo-o voltar ao seu trabalho sem ouvir nenhuma palavra
sobre o assunto. Isso vai, infelizmente, se tornando comum.
Só em 1992, Portugal, o nosso gTande amigo, negou entrada
em seu território, sem razões muito claras a 163-brasíleiros,
segundo dados existentes no Itamarati.
O Ministério de Relações Exteriores entende-se em não
considerar a repatriação como sendo uma política do Governo
Português. Classificou-se o incidente, ao se decidir não faZer
nada para evitar que mais brasileiros sejam vítimas desta discriminação, como um simples problema originados em medidas
proibitivas, iSoladas, de parte do serviço de imigração português.
A situação dos brasileiros que decidirem viver em Portugal, aparentemente, deverá se agravar nos próximos dias, pois
o prazo para que imigrantes, considerados clandestinos, tratem de regularizar sua situação, termina no dia 13 de fevereiro.
Tetne-se que, até por simples problemas de burocracia interna,
isto venha desencadear uma onda de expulsão em massa.
O que nos causa um constrangimento ainda maior e que,
pelo menos as últimas atitudes do serviço português de imigração pressupõe isso, o governo local ao recusar a entrada a
brasileiros que atenderam a todas as exigências e que cumpriram o rito legal estabelecido, considera que estes patrícios
nossos, tão maltratados e humilhados sem nenhumajustificativa, estavam prontos para cometer atas ilícitos. ISso é um
absurdo e contra esta atitude vai a minha maior revolta.
Sei que a entrada de Portugal na Comunidade Européia
implicou na execuçij.o de política de maior rigor e controle
_sobre sua fronteira, mas quero lembrar que existe Õs acordos
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bilaterais entre o Brasil e. Portugal, e que eles devem ser
respeitados.
Todos os brasileiros devolvidos, recentemente, tinham
condições de provar que estavam fazendo turismo ou que
tinham dinheiro suficiente para Se sustentar. Além disso, há
que se considerar que brasileiros não· precisam de visto para
passar até 180 dias em Portugal, segundo os acordos existentes
mas que, repentinamente, deixaram de ser honrados.
---- Por estar infórnütdo que -este tipo de situação es_tá se
transformando em rotina e que a procura do Ministério do
Exterior portugUês pelos funcionários consUlares brasíleiros
tem se multiplicado muito é que acho que, se for este o caso,
está na hora de começafll_lOS a devolver, com a mesma it:~tensi
dade, as continuadas descortesias.
O novo Embaixador em Portugal, José Aparecido, tem,
pela frente, uma espinhosa missão que é a de acabar com
este tipo de constrangimento a que cidadãos brasileiros estão
sendo submetidos, num país, que, por muitos e muitos anos,
mandou levas e levas -de imigrantes pata: o Brasil.
-Sr. Presidente, Srs.Senadores, faço questão diante de um
fato tão indelicado e que só_ causa tristeza à Nação brasileira
que os Anais desta Casa passem a registrar, a partir de agora,
o meu mais veemente protesto por·este estado de coisas.
Muito obrigad~.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Albano Franco - Almir Gabriel - Aureo Mello Carlos De'Carli - César Dias - Darcy Ribeiro - Dario
Pereira - Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy- Esperidião
Amin - Gerson Camata - Jonas Pinheiro -José Sarney
- JuvênciO Dias- Luiz AlbÚto - Mansueto de LavorMeira Filho - Ney Suassuna - Onofre Quinan - Rachid
Saldanha Derzi - Raimundo Lira -Teotónio Vilela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 77 Srs. Seriadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
_Sobre a mesa, requerimento ql:l~ v~i se~ lido pe~~- Sr.
}9 Secretário~

É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 28, DE 1993
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
requeiro iriversão da- Ordem do Dfa~ a fini de que a matéria
constante do item n9 3 seja submetida ao Plenário imediatamente antes das matérias constantes dos itens 1 e 2.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993 -Senador Cid
Sabóia de Carvalho.
o· SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
,
·
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Será
feita a inVersãO s-óliCitiida.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. V
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 29, DE 1993
Nos termos do art. 175, alínea d, -dO Regimento Interno,
requeiro tnversaoda Ordenl do Dia, a fim de que as matérias
constantes dos itens n~ 6 e 5 sejam submetidas ao Plenário
em 1" e último lugares, respectivamente.
Senador Pedro Simon.
Sala das Sessões, 19 de Janeiro de 1993.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) feita a inversão solicitada.
-

Será

Item 6:
Ofício S/9, de 1993, através do qual o Governo do Estado
do Mato Grosso do Sul solicita autorização para contratar
operação de crédito, jUnto ao Banco Comercial Bancesa S.A.,
no valor de noventa e três bilhões, duzentos e noventa e
nove milhões, trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e
sessenta cruzeiros e vinte e sete ceQJaVos. (Dependendo de
Parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Levy Dias para proferir
parecer.
O SR. LEVY DIAS (PTB Sr. Presidente, Srs. Senadores:

MS. Para emitir parecer.)

PARECER DE PLENÁRIO
O Senhor Presidente do Banco Central do BraSil encaminha a esta Casa, nos termOs da Resolução n9 36!92 solicitação para que seja autorizado o Governo do Estado do Mato
Grosso do Sul a realizar operaç-ão de crédito junto ao Banco
Comercial Banoesa S.A., no valor de Cr$ 93.299.341.560,27
(noventa e três bilhões, duzentos e noventa e nove milhões,
trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta cruzeiros
e vinte e sete centavos).
Destinam-se os reCursos à liquidação de débitos vencidos
e não pagos, relativos à operações de Antecipação de Receita
Orçamentária. A operação terá as seguintes características:
a)
b)
c)
d)

valor pretendido: Cr$93.299.:341.560,27
juros: 2,5% a.m.
índice de atualização monetária: Variação do IGPM
garantia: Fundo de Participação dos Estados

e) destinação dos recursos: Refinanciamento de dívidas
resultantes de operações de crédito por Antecipação da Receita Orçamentária
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f) condições de pagamento:
- do principal: em 81 parcelas meriSais, vencendo-se a
última em outubro de 1999.
- dos juros:
em parcelas mensais
Constam do processo, em atendimento ao estabelecido
n~s arts. 59 e 6~ da Resolução n"' 36/92, acima referida, Ceitidoes Negativas referentes aos débitos junto ao INSS, ao FGTS
e à Receita Federal; a Lei Estadual n• 1.165, de 27/6/91 das
Diretrizes Orçamentárias para 1992; e a Lei n~ 1.253, de
27/12/91, que estima a receita e fixa a despesa do Estado
para o exercício financeiro de 1992, além de Declaração do
cumprimento das disposições constitucionais do artigo 212,
da competência tributária. e do art. 37 do ADCT.

Não foi apresentada solícitação do Chefe do Poder Executivo para a realização da operação de crédito conforme exigência do art. 6•, § 1', "a", da Resolução 36192. O pedido ao
Senado Federal foi encaminhado pelo Presidente do Banco
Central, o qual recebeu-o do Bancesa. Neste último, é citado
o fato de que o acordo para liquidação dos débitos do Estado
do Mato Grosso do Sul está sendo feito em juízo, razão porque
o Banco faz referência ao Ofício PGE/PJn67/92, de 10-12-92,
do Procurador-Geral do Estado, no qual é formulado o pedido
para realização da operação de crédito. Tal ofício não foi
··
anexado ao processo em análise.
A Lei Autorizativa n" 1.308, de 22 de outubro de 1992,
que acompanha o pedido ora examinado, estabelece, entre
as condições para assinatura dos contratos de refinanciamento
um prazo de até 120 meses, e os restringe às dívidas contraídas
até 31 de março de 1992.
Atendendo ao exigido na Resolução n9 36/92, do Senado
Hideral, o Banco Central do Brasil emitiu parecer (Parecer
DEDJPICODEM-9310013, de 7·1·93), no qual demonstra que
~operação de crédito pretendida extrapola os limites de endi"vidarnento fixados na Resolução acima rderida. Mais ainda:
os limites se encontravam ultr~passados, antes mesmo do exame da presente solicitação. Na hipótese de se aplicar ao caso
a elevação temporária dos limites, permitida no art. 89 da
Resolução n9 36/92, ainda assim persiste ó_ déficit para os
anos de 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 e 1999. Apenas no ano
de 1995 a elevaçã<Yde 25% do limite, coerente com o previsto
na excepcionalidade prevista no art. 89 , seria suficiente para
a cobertura dos dispêndios relativos à dívida já existente,
acrescidos dos enca~gos com a operação ora pleiteada.
Configura-Se ãssim urna situação que contraria as disposiçõC:S da Resoluç_ão n9 36/92, a qu-ãl regulamenta limites de
endividamento e condições das operações de crédito interno
e externo dos Estados, Municípios-e do Distrito Federal.
Caso, no entanto, este_ plenário resolva por relevar o
descumprimento da Resolução n"' 36/92, a operação de crédito
pretendida pelo GoVerno do Estado do Mato Grosso do Sul
pOderá ser autorizada, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N'2, DE 1993
Autoriza a elevação temporária do limite de endividamento do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para
que realize operação de crédito junto ao Banco Comercial
Bancesa S.A. no valor de Cr$93.299.341.560,27, destinada
ao refinanciamento de dívidas resultantes de operações de
crédito por Antecipação de Receita Orçamerifária.
O Senaqo Federal reSolve:
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Art. 1o É autorizado o Governo do Estado do Mato Gros-

so do Sul, nos termos da Resolução n• 36, de 30-6-92, do
Senado Federal, a elevar temporariamente o seu limite de
endividamento, nos anos de 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998 e 1999, para contratar operação de crédito interno junto ao Banco Comercial Bancesa S.A., no valor de
Cr$93.299.341.560,27 (noventa e três bilhões, duzentos e noventa e nove milhões, trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta cruzeiros e vinte e sete centavos)._
Parágrafo único~ Os recursos referidos neste artigo destinam-se ao refiiiãnciamento- de débitos vencidos e não pagos,
relativos à operações de crédito por Antecipação de Receita
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Sala de Reuniões da Comissão, 19 de janeiro d~ 1993.
-Mauro Benevides, Presidente- Rachid Saldanha Derzi,Relator- Beni Veras- Luçídio Portella.
ANEXO AO PARECER N• 8, DE 1993
Redaçá() final do Projeto de Resolução n~ 2, de
1993.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• , DE 1993
Autoriza a elevação temporária do limite de endiviArt. 29 A operação de crédito ora autorizada será realidamento do Governo do Estado do Mato Grosso do
zada sob as seguintes condições:
.-Sul para realizar operação de crédito junto ao Banco
a) valor pretendido: Cr$ 93.299.341.560,27
Comercial Bancesa S.A.,_no valor de
b) juros: 2,5% a.m.
Cr$93.299.341.560,27, destinada ao refmanciamento de
c) índice de atualização monetária: Variação do IGPM
dívidas resultantes de operações de crédito por antecid) garantia: Fundo de Participaçã"o dos Estados_
pação de Receita Orçamentária.
e) destinação dos recursos: Refinanciamento de dívidas
ArÍ. 1' É o Governo do Estado do Mato Grosso do
resultantes de operações de crédito por Antecipação da Re- Sul autorizado, nos termos das Resolução n" 36, de 1992,
ceita Orçamentária
- do Senado Federal, a elevar temporariamente o seu limite
I) condições de pagamento:
de endividamento, nos anos de 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
- do principal: em 81 parcelas mensais, vencendo-se a
1998 e 1999, para contratar operação de crédito interno junto
última em outubro de 1999.
ao Banco Comercial Bancesa S.A., no valor de
- dos juros: em parcelas mensais
Cr$93.299.341.560,27 (noventa e três bilhões, duzentos e noArt. 3~' O prazo máximo para o exercício da presente
venta e nove milhões, trezentos e quarenta e um mil, quinhenautorização é de 270 (duzentos e setenta) dias a contar de
tos e sessenta cruzeiros e vinte e sete centavos).
sua publicação.
Parágrafo único. Os recursos-referidos neste artigo desArt. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua
tinam-se ao refinanciamento do débitos vencidos e não pagos,
·
publicação.
relativos a operações de crédito por antecipação de Receita
O SR.l'RESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O pareOrçamentária.
9
cer conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n
Art. 29 A operação será realizada sob as seguintes con2, que autoriza a elevação temporária do limite de endivida- dições:
mento do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul para
a) valor pretendido: Cr$93.299.341.560,27;
que realize operação de crédito junto ao Banco Comercial
b) juros: 2,5% ao niês;
Bancesa S.A. destinada ao refinanciamento de dívidas resulc) índice de atualização monetária: variação do IGPM;
tantes de operações de crédito por antecipação de receita
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados;
orçamentária.
e) destinação dos recursos: refinanciamento de dívidas
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
resultantes de operações de crédito por antec~pação da Receita
do projeto em turno único. (Pausa.) Orçamentária;
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
f) condições de pagamento:
Em votação.
__ _
-----: dp principal: em oitenta e uma parcelas mensais, venp
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer cendo-se a última em outubro de 1999;
sentados. (Pausa.)
-dos juros: em parcelas mensais.
.
_
Aprovado.
Art. 3" O prazo máximo para o exercício da presente
A matéria vai à Comissão Diretora para reâaçãofinal. _ autorização é de duzentos e setenta dias, a contar de sua
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretõra, oferecendo publicação.
·
redação final da matéria, que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua
E lido o seguinte.
publicação.
PARECER N• 8, DE 1993
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em
(Da Comissão Diretora)
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Redação final do Projeto de Resolução n~ 2, de 1993.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
sentados. (Pausa.)
de Resolução n9 , de 1992, que autoriza a: elevação temporária
Aprovada.
do limite de endividamento do Governo do Estado do Mato
A matéria vai à promulgação.
Grosso do Sul para realizar operação de crédito junto ao
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Item
Banco Comercial Bancesa S.A., no valor de Cr$
3:
93.299.341.560,27, destinada ao refinanciamento de dívidas
. Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da resultantes de operações de crédito por Antecipação de ReCâmara n' 83, de 1992, (n' 515/91, na Casa de origem),
ceita Orçamentária.
Orçamentária.
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de iniciativa do Presidente da Reptiblica, que institui
a Lei Orgânica Nacional do Ministério--pUblico, dispõe
sobre normas gerais para a organização do MinistériO
Público dos Estados, e dá outras providência_s. (Depen~
dendo de parecer.)
Ao projeto foram oferecidas, perante a Comissão de

Constituição, Justiça e Cidadania, sete emendas, que serão
lidas pelo Sr. 1' Secretário.
São lidas as seguintes
EMENDA'N·l
O art: 14 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 14. Lei Orgânica de cada Ministério Público disporá sobre a composição, inelegibilidades, prazos de sua cessa~
ção, posse e duração do mandato dos integrantes do Conselho
Superior do Ministério Público, respeitadas as seguintes dispoR
sições:
I - a escolha dos integrantes do Conselho Superior darse-á por eleição direta, mediante voto facultativo e secreto
de todos os_membros do MinistériO Público;
TI - o sistema de votação atenderá aos critéri()s de proporcionalidade e representatividade, de forma a assegurar a
representação da minoria que obtiver quociente eleitoral;
III- são_degíveis somente Procuradores de Justiça que
não estejam afastados da carreira;
IV -o Conselho Superior terá, riÕ mínimo, ci'tlco integrantes, sendo membros natos apenas o Procurador-Geral
de Justiça e o Corregedor Ge_ral do MiniStériO Público.
Justificação

O Conselho Superior do Ministério Público, órgão colegiado de grande relevância na administração Superior do Ministério Público, merece ser melhor disciplinado no Projeto
de Lei. O projeto deve traçar as linhas gerais de sua organização. A emenda visa assegurar sua composição pela via democrática, possíbilitando, inclusive, a participação proporcional da minoria, como é salutar num organismo colegiado.
EMENDAN'2
Emenda modificativa aO "Projeto de Lei Complementar
da Câmara n9 515/91, que "Institui a Lei Orgânica do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para a organização
do Ministério Público dos Estados, e_dá outras proVidências.
-Modifica a n!daÇão do inciso-Jll, do art. 29, passando
a dispor:
III- representar o Ministério Público nas sessões plenárias dos TribunaiS locais;
Justificação
É emenda de compatibilização posto que já assentando
o inciso I, do art. 29, expressamente, que o Procurador-Geral
de Justiça "representa aos Tribunªis_locai~ por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou mu_nicipais'',
por certo há de se conferir ao Chefe do Parquet Estadual
a representação do Ministério Eúblico Estadual junto aos Tribunais Estaduais locais.
EMENDAN•3
Emenda supressiva ao Projeto de Lei COmplementar da
Câmara n9 515/91, que "Institui a Lei Orgânica do Min_istério
Público, dispõe sobre normas gerais pãta a organização do
Ministério Público dos Estados, e dá outras providências".
Supriniii" -o inciso IV, do art. 29.
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_Justificação

1. É flagrantement~nnconstitucional autorizar-se tenha
o Procurador-Geral de Justiça voz ante a Suprema Corte,
ainda que para a sustentação de recursos por ele interpostos.
2. A teor do § 1<.>, do art. 103, da Constituição Federal
só o Procurador-Geral da República; sob a ófica íilStltucional,
pode falar ante a Sujji'eni3 Corte, Quer como custos legais
interveniente, quer-como parte promovente de particularizada
pretensão.
3. A própria Constituição Feder~l, definindo o Ministério Público no art. 127, não conferiu diversas atribuições
ao Ministério Público Federal e ao _Ministério Público Estadual. O compromisso essencial do Minjstério Público, como
Instituição permanente, está "na defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e indivíduais
indisponíveis".
4. Portanto, se a distinção que há, dita-a a obediência
ao primado da Federação, não há porque, ante as Cortes
Superiores - Suprema Corte e Superior Tribuhã.l - , que
são Cortes da própria FederaçãO apresente-se, dicotomicamente, o Ministério Público Federal e o Estadual, cujo compromisso institucional, repita-se, é unívoco.
S. O princípio da unidade do Ministério Público é também ponto a ser considerado impedindo que ante uma e mesma Corte determinado tema jurídico venha a ser simultaneamep.te sustentado pelo Ministério Público Federal e o Esta~
dual.
6. Por derradeiro é de se convir que a atuação do Ministério Público Federal, no desempenho de suas típicas atribuições constitucionais põe-se ecjüidístante nas -situaÇôes- que,
por vezes, traduzem acirrados conflitos locais.
EMENDAN•4
Emenda modificativa ao Projeto de Lei Complementar
da Câmara n'" 515/91, que "Institui a Lei Orgânica do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para a organização
do Ministério Público dos Estados, e dá outras providências".
Modifica a redação do inciso V, do art. 29, que assim
é redigido:
V- ajuizar ação penal de competência originária dos
Tribunais locais, nela oficiando.
Justificação
É emenda de compatibilizaçãO posto que já assentando
o inciso I, do art. 29, exptessarriente, que o Procurador-Geral
de Justiça "representa aos Tribunais locais por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais",
por certo há de se conferir ao Chefe do Parquet Estadual
a representação do Ministério Público Estadual junto aos Tribunais Estaduais locais.
EMENDAN•S
Emenda modificativa ao Projeto de Lei Complementar
da Câmara n9 515/91, que "Institui a Lei Orgânica do MinistériO PUblico, dispõe sobre normas gerais para a organização
do Ministério Público dos Estados, e dá outras providências".
Modifica a redação do inciso VI, do art. 29, que assim
é redigido:
VI -oficiar nos processos de competência originária dos
Tribunais locais, nos limites est.abelecidos na Lei Orgânica.
Justificação
É emenda de compatibilização posto que já assentando
o inCiso I, do art. 29, expressamente, que o Procurador-Geral
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de Justiça "representa aos Tribunais locais por inconstitucionalidade de leis ou a tos normativos estaduais ou municipais",
por certo há de se conl'erir ao~ Chefe do Parquet Estadual
a representação do Ministério Público Estadual junto aos Tribunais Estaduais locais.

EMENDAN•6
Dê-se à alínea c do inciso VI do art. 41, d~ Projeto
de Lei da Câmara n" 83 de 1992 a seguinte redação:
"Art. 41. . ............................................. ~ ........ .

VI - ................................. c.~•·• ""~···'·~.cc ..........~
c) em qualquer recinto público ou privado, ressalvada
a garantia constituciOrial de inviolabilidade de domicílio e as
normas de ingresso nas repartições militares."

J ustilicação
Parece a este Senador que a prerrogativa, não obstante
sua correção e oportunidade, por imprescindível ao exercício
da elevada missão do Ministério Público, encontraMse redigida
com excessiva amplitude, podendo vir a causar, se não usada
corretamente, embaraço às Organizações Militares.
EMENDA N•7
AcrescenteMse onde couber:
"Art.
As peças de informação, ProtocoJadoS, ou qual~
quer tipo de documentação -ou notícia que implique íntervenção do Minislério Públíco, em primeira ou segunda instância,
que seja remetida a qualquer repartição ou dependência do
Ministério Público, inclusive à Procuradoria-Geral de Justiça,
serão autuadas e distribuídas livremente, por sorteio, entre
os membros do Ministério Público que, em função das regras
de competência, tenham atribuição para a apreciação da matéria.
Parágrafo único. É vedada a designação, por qualquer
órgão da administraçãO--superior do Ministério Público, de
membro do Ministério Público para eXefcer função em qualquer das hipóteses previstas no caput desse artigo."
Justificação
O dispositiVO visa impedii- que,_ med1ante_ ã designação
de Promotores Especiais, possa.:se-iilteiferir na- ãPuração defatos que venham a ser noticiados ao MinistériO Público.
Brasília, Sala das Sessões,
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Nos
termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o nobre
Senador Cid Sabóia de Carvalho para proferir o parecer sobre
o projeto e as emendas.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata~se de um projeto-de lei que visa
a dar as diretrizes gerais às-Assembléias Legislativas nos EstaM
dos federados, a fim de que elaborem a Lei Orgânica do
Ministério Público em cada unidade da Federação.
A matéria foi multo bem estudada na Câmara dos Deputados. E o projeto original sofreu algumas alterações que
reputamos da maior impOrtância, haja vista que tudo serviu
para dar uma dimensão mais prática, Com uma visão também
melhor do que deva ser o Ministério Público nessa parte da
organização brasileira.
O Relator, -durante vários dias, estudou essa matéria no
âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
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na qual foi honrado pela designação para que procedesse nesM
sa função pelo nobre Presidente, Senador Nelson Carneiro.
No exame que fizemos, Srs. Senadores, chegamos à conclusão de que não deveríamos propriamente fazer alterações
naquilo que foi deliberado no âmbito da Câmara Baixa do
País, mas entendemos que, em face da complexidade adminiSM
trativa brasileira, era necessário que incluíssemos alguns dispoM
sitivos que garantissem que, no futuro, o Ministério Público
nos Estados federados guardasse uma quase total semelhança,
~rque é evidente que pelo comportamento político diversificado nas assembléias legislativas poderMseMia chegar a uma
conclusão que, de certo modo, amesquinhasse, diminuísse
a função do Ministério Público numa hora em que há demonstrado a sua eficiência nas diversas acepções que há no
mundo jurídico brasileiro. E assim criamos, no substitutivo
que vamos apresentar dentro de alguns instantes, dispositivos
que garantam que, realmente, o Ministério Público nos Estados alcançará aquilo que foi obtido do Ministério Público
Federal.
Os Senhores notam que esta relataria aguardou o trabalho
do Senador A mi r Lando, esperando que ele fosse discutido
e votado nesta Casa a fim de que não houvesse uma diferença
do Ministério Público Federal para o MiniStériO Públíco dos
Estados, como também estivemos absolutamente atentos à
organização do Ministério Público no âmbito do DistritO Federal e dos Territórios. Acredito que se este substitUtivo, a."tenM
dendo ao rogo do Relator, for aprovado por esta Casa, evidenM
temente completar-se-á todo o universo de deliberações, de
normas, de regras para que essa instituição tenha condições
de alcançar as suas fínalidades constitucionais.
Já disse que o projeto da Câmara dos Deputados chegou
aqui plenamente cOm as condições de ser aprovado, mas esta
Casa tem um sentido de revisora. Devemos ter aqueles cuidados que, muitas vezes, não são possíveis~- Câril.afa dos Deputados. Aqui já se faZ o reexame; aqu'í, já estamos numa visão
mais fria, com mais tenipo, com mals espaço, com novas audiências, com novas trocas de informações, e assim entendemos que era preciso incluir, como incluímos, alguns <lispoM
sitivós que, de modo algum, nunca permitam que no Estado
onde o momento político seja diverso, o Ministério Público
seja diminuído ou apertado nas suas dimensões, quando, na
verdade, a sua função constitucional é de tanta importância.
Ao projeto foram oferecidas algumas emendas, cujo parecer do logo agora. exatamente para permitir uma melhor apreciação pelo Plenário. A Emenda n~ 1 está atendida no substitutivo do Relator quanto ao caput e ao inciso III - é o
art. 14 de que ela trata. As demais emendas, o Relator resolveu
não acatar, são as de n~s 2, 3, 4, s,-6 e ?".-ESSas emen.ctas
não são acatadas, porque guardam urna preocupação que entendo que não deve ser do legislador. A preocupação, por
exemplo, ·de onde deva atuar o representante do Ministério
Público nos Estados. Deve ele vir ao Supremo Tribunal, por
exemplo, ou não deve? Deve f1car restritO às Cortes do EsM
tado?
Entende o Relator que há uma certa imprecisão no-desejo
de limitar a atividade do membro do Ministério PúbliCo nos
Estados. Se, por acaso, ou por alguma razão, o membro do
Ministério Público for além de suas possibilidades, é claro
que as normas regimentais dos tribunais superiores não permiM
tirão. Não se trata, portanto, de uma preocupação da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal no norteio às assembléias
legislativas. Não. Isso não deve ser uma preocupação, porque
o representante do Ministério Público J?.OS EstadoS atuará exa-
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tamente nos limites da Constituição. Essa Lei não_ ]::lá de acrescer, nem de diminuir, nos limites da Constituição. O representante do Ministério -público nos Estados caminhará atento
ao-interesse de defesa do sistema legal do seu Estado~ nas
questões que lhe são pertinentes.
O Sr. Amir Laudo - Senador Çiâ Sabóia_ de CarY.alho,
V. EX'- me concede um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Apenas acrescento que estou prolatando um parecer. Não sei se caberia
um aparte nesta hora, quando teria, evidentemente, as condições de concedê-lo. Mas sendo um parecer que estou prolatando, não sei se seria de bom alvitre assim proceder. Consulto
a Mesa se é possível conceder esse aparte, ou se devo seguir
o meu parecer, deixando a matéria do aparte para a discussão
que venha a seguir, quando ficaref iritedramente à disposição
do nobre Colega aparteante. Consulto- a Mesa. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- A Presidência esclarece que, na forma do art. 14, X, letra b, do

Regiriferito Triter-no-,-não-é-possfvel-ao-nobr-e-Relator·conceder
aparte nessa fase de instrução da matéria.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Com a negativa
da Mesa, o aparte não será concedido para o melhor ordenamento dos trabalhos, mas ficarei atento, no momento da discussão, às objeções do Companheiro ou às palavras de acordo
com o que tenha a dizer. Seria o máxíi:no prazer atendê-lo,
muito embora, regimentalmente, pare_çaMme ficar algo estranho.
Isso é uma questão até de sintonia, porque no Ministério
Público Federal o que o Senador Amir Lando fez foi conferir
toda a grandeza do texto constitucional ao Ministério Público,
sem diminuições, sem esbarros, sem outras preoc-upações que
não a fidelidade ao texto constitucional.
Assim devemos proceder com relação ao Ministério Público nos Estados. Ressalto que s~ tra~a ~e uma lei federal
que norteia as _assembléias para que trabalhem nas leis estaduais. Então, os assuntos mais minudentes, como alguns que
são enfocados nas emendas, poderão ser estudados de Estado
em Estado, em cada Assembléia Legislativa, e segundo o
momento vivido quando do exame da futura lei no âmbito
do respectivo Estado federad.o.
Creio que ai:i emendas não preciSam de uma análise mais
circunstanciada. Quero apenas dizer que não encontro o modo
de como o Ministério Público do Distrito Federal se choque
com o Ministério Público dos territó.rios-; que o Ministério
Público dos territórios se choque com o Ministério P_úblico
Federal, ou com o Ministério Público dos Estados; nem o
modo pelo qual o Ministério Público dos Estados _ve_nha a
se chocar com o Ministério Público Fe.deral. É uma questão
de natureza das matérias a serem enfocadas. Mas haverá,
por certo, aquele ponto de chegada aos Tribunais Superiores.
Mas os Tribunais Superiores não pertencem, exclusivamente, à União, são tribunais de t_odo o País, de toda a Federação,
de todo o Estado. As questões que devem chegar ao Supremo
são aquelas de interesse do País çom_o um todo, do Estado
como um todo, são questões que chegam ali sem que guardem,
basicamente, o interesse da União; como também as qUestões.
que devam chegar aos Tribunais Superiores - como o Supe- '
rio r Tribunal de Justiça - são aquelas tipicamente nacionais.
O que vai dividir a existência deste e daquele Ministério PúbliM
co é, exatamente, a temática origina1, o inte"rciiSe defendido
no âmbito de qual Unidade Federativa; se é no àinbito da
União, o Mini$tério Público Federal; se é no âmbito dos Esta-
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dos federados, o Ministério Público dos Estados e assim por
diante.
·
·
Sr. Presidente. Srs. Senadores, com estas explicações e
aproveitada. em parte. a Emenda de n9 1 e recusadas as EmenM
dasden!'s 2, 3,4, 5, 6e7, o Relator apresenta o seu substitutivo
para o qual requereu prevalência na votação, porque a matéria
está sendo votada em plenário e não em Comissão, daí a
necessidade desta prevalência, desta preferência ser requerida
em plenário.
"Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Pú_blico,
dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério
Público dos Estados e ® outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Capítulo I
Das Disposições Gerais
Art. 19: O Ministério Público é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais inàividuãis inc!-is}.Joníveis-.---------Parágrafo único. São princípios institucionaiS do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência
funcional.
Art. 29 Lei Complementar denominada Lei Orgânica do
Ministério Público, cuja iníciatiVa é facultada aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados. estabelecerá, do â~bito
de cada urna dessas Unidades Federais, normas específicas
de organização, atribuições e estatuto do respectivo MiniStério
Público.
Parágrafo único. A organização, atribuições e estatuto
do Ministério-Público do Dísttito-Federal e Territórios serão
õbjeto de Lei Orgânica do Ministério Público da União.
Art._ 39 Ao MinistériO Público é assegurada a autonomia
funcíorial, adminiStrativo-financeira, cabendo-lhe especialmente:_
I -praticar ::ltoS própríóS de gestão;
II - praticar atos e decidir sobre a situação funcional
e administrativa do pessoal ativo e in3tivo -da carreira e dos
serviços auxiliares organizados em quadros próprios;
m - elaborar suas folhas de pagamento e expedir os
.competen~es demonstrativos;
_ __
IV - adquirir beils e contratar serviços, efetuando a
respectiva contabilização;
V -propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção
dos seus cargos bein Como a fixação e o reajuste de vencimentos de seus membros;
VI - propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção
dos cargos e seus serviços auxiliares, bem como a fixação
e o reajuste dos vencimentos dos se~s servidores;
VII - prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços
aUXIliares, bem como nos casos de remoção, promoção e demais saldos_de provimento derivado;
Sr. Presidente, o substitutivo leva toda essa determinação
relativa ao Ministério PUblico. Como será publicado nos Anais
da Casa, não há necessidade de uma leitura minudente.
A seguir vem a seção 1:
DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 5' ~São órgãos da Administração Superior dó Ministério Público:- I - a Procuradoria-Gerai de Justiça;
II- o Colégio de Procuradores de Justiça;
Ill - o Conselho Superior do MíDistério Público;
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IV - a Corregedoria-Geral do Ministério Público.

Art. 69 São também órgãos de administraçãO do Ministério Público:
I - as Procuradorias de Justiça;
II- as Promotorias de Justiça."
Art. 12. O Colégio de Procuradores de Justiça é composto
por todos os Procuradores de Justiça, competindo-lhe:
E aqui vêm minudeilciadas todas as funções determinadas
na Constituição.
Seção III
Do ConselhO Superior do Ministério Púb-lico
Art. 14. Lei Orgânica de cada Ministério Público disporá
sobre a composição, inelegibilidade e prazo de sua cessação,
posse e duração de mandato dos integrantes do Conselho
Superior do Ministério Público, respeitadas os seguintes dispositivos".
E aqui vem tudo devidamente rriinUdenciado do absoluto
respeito ao que foi deliberado, inclusive pela Câmara dos
Deputados. Não há grandes inovações.
A Seção IV trata da Corregedoria-Geral do Ministério
Público.
A Seção V trata das Procuradorias de Justiça.
A Seção VI trata das Promotorias de Justiça.
O Capítulo IV trata das funções dos órgãos de execução
e sua Seção I trata das funções gerais. Também não houve
alterações, senão a~réscimos, deixando bem claro para V.
Eros que a Câmara não teve seu trabalho alterado, apenas
acrescido.
A Seção II trata da Procuradoria-Gerar de- JuStiça.
A Seção lii, do Conselho Superior do Ministério Público.
A Seção IV trata dos Procuradores de Justiça.
A Seçâo V dos Promotores de Justiça.
O Capítulo V. dos órgãos auxiliares, com a Seção I tratando dos Centros de Apoio Operacional.
Assim, Sr. Presidente, concluímos o substitutivo que
acresce ao da Câmara 3lguns-diSpositTVóS cjUe Dos pateceram
básicos para o exame do Ministério Público em cada Unidade
Federativa. Assim, o parecer é pela aprovação, na forma deste
substitutivo, Sr. Presidente.
O Sr. Rai:hid Stildiinha Derzi. 3" Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro

Benevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece, antes de se manifestar sobre o parecer lido
há pouco pelo nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, que
conclui pela apresentação de substitutivo, que a ausência de
alguns líderes e do próprio Presidente da Casa, no curso dos
trabalhos da sessão de hoje, teve o objetivo de possibilitar
um entendimento entre as lideranças, tendo em vista a apreciação das matérias conSülittis da Ordem 9o Dia de hoje, entre
as quais o Projeto de Modernização dos Portos e o que estabelece regras para o plebiscito a ser realizado do dia 21 de
abril.
Ultimadas as negociações, todos os líderes já estão deR
mandando ao plenário, a fim de que prossigamos imediatamente com a apreciação das matérias cOnstantes da Ordem
do Dia, que agora aprecia o parecer do nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho, que, repito, conclui pela apresentação
de substitutivo.
.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto, das emendas e do substitutivo, em turno único.
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O Sr. Gerson Camata- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) __:_ Tem V. EX'
a palavra.
O SR. GERSON CAMATA (I'DC .:..._ ES. ·Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, trata-se de uma
sugestão sobre uma emenda de redação bem simples. Aproveito, também, a oportunidade, para pedir a opinião do Sr.
Relator a respeito.
Diz o art. 29 :
.. Lei Complementar denominada Lei Orgânica do
Ministério Público. cuja inieiittiva é facultada aos Procuradores-Gerais dos Estados, estabelecerá no âmbito
de cada uma dessas unidades federais ... "
PareceRme que a redação mais correta seria: ""em
cada uma dessas- unidades federativas" ou "em cada
uma dessas unidades federadas".
Eu gostaria, também, de teinbrar a V. Ex~, Sr~ Presidente,
c}Ue está na pauta de hoje o pedido de ~utorização para o
Espírito Santo rolar a sua dívida de LetfaS d-o Tesouro. Foi
votado o pedido do Estado do Mato Gros_so e o do Espírito
Santo ainda não. A bancada do Espírito Santo encareceria
a V. Ex' para que antes de encerrarmos a sessão, dentro
das preferências, pudéssemos votar também a autorização para que o Espírito Santo possa rõlar a sua dívida de letras
mobiliárias. A sugestão de redação que faço é para que se
corrija "unidades federais" para "unidades federadas". Trata-se apenas de uma emenda de redação.
·O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- O Relator acolhe a sugestão do Senador Gerson Camata.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há, portanto, caracterizadamente, uma emenda de redação sugerida ~elo
nobre Senador G~rson Camata, que traz a sua colaboraçao.
No que diz respeito ao projeto de seU Estado, esperamos
que_o Espírito Santo ilumine todos os presentes e nos conduza
a votar essa proposição ainda na sessão de hoje. Os Senadores
João Calmon e Etcio Alvares estão também solidários com
essa sugestão.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
•
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO.N• 30, DE 1993
Nos termos dos arts. 300, inciso XIII e 311, alínea d
do Regimento Interno, requeiro pref~rência para votação do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n"' 83, de 1992
(n' 515/91, na Casa de origem), que institui a Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais
para a organização do Ministério Público dos Estados, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993 - Senador Cid
Sabóia de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimentos de destaque que serão lidos pelo Sr. 19
Secretário.
São lidos os seguintes
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REQUERIMENTO N• 31, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno
requeiro destaque, para votação em separado, da Emend~
n• 2 oferecida ao PLC 83192
·
·
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993- Senador Amir
Lando.
REQUERIMENTO N• 32, DE 1993
~os

termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, da Eirienda
n• 3 oferecida ao PLC 83/92
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993- Senador Amir
Lando.
REQUERIMENTO N• 33, DE 1993
~os termos do art. 312, alínea_b, do Regimento Interno,
reque1ro destaque, para votação em separado, da Emenda
n• 4 oferecida ao PLC 83/92.
·
Sala das Sessões, 19 de janeiro d~ 1993- Seilador Amir
Lando.
REQUERIMENTO N• 34, DE 1993
~os termos do art. 312, alínea b, do Regímento Interno,
requetro ~estaque, para votação em separado, da Emenda
n• 5 oferec1da ao PLC 83/92. ·
·
Sala das Sessões, 19 de janeiro-de 1993- Senador Amir
Lando.

REQUERIMENTO N• 35, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaqUe~ pãl"a vbtaÇãõ em separado, da Emenda
n• 6 oferecida ao PLC 83!92.
.. ,
.
Sala das Sessões, 19 de janeii·o de 1993- Senador Amir
Lando.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o Requerimento n9 31/93, de destaque para a Emenda n~ 2.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado._
A matéria será votada oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o Requerimento n~ 32/93, de destaque para a Emenda n9 3.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado. _ _ _
_ _
.
A matéria será apreciada oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o Requerimento o9 33/93, de destaque para a Emenda n~ 4.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados ..(Pausa.)
Aprovado.
. ..
···
A matéria será aprecfada oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o Requerimento-ii"' 34/93, de destaque para a Emenda n"' 5.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será apreciada oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o Requerimento n9 35/93, de destaque para a Emenda n" 6.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados, (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será apreciada oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro B~nevides)- Em votação
o substitutivo, com a ressalva dos destaques agora mencionados.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O prOjeto, em razão da aprovação do substitutivo é considerado ~r:Tu-~icado e as emendas a ele oferecidas que não
foram pnvllegmdas como destaque regimental.
O SR. P~ESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa·se,
agora, à votaçao em separado das emendas destacadas.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho --Sr. Presidente, peço
a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
Para um esclarecimento.) - Sr. Presidente, o Relator deu
parecer contrário a todas as emendas, exceto a Emenda n~
1, que foi acolhida em parte_já pelo trabalho realizado. Esse
t_exto ~que se quer emendar é aquele da Câmara, no qual
nós nao tocamos, apenas acrescemos alguma coisa.
O nosso parecer é contrário à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre
Senador Cíd Sabóia de Carvalho esclarece à Casa que emitiu
parecer contrário a todas as emendas já destacadas pelo nobre
~en~d.or Amir Lando, à e~ceção de uma outra, de n"' 1, que
já f01 mcorporada ao texto do substitutivo aprovado.
O SR. NELSON CARNEIRO -Sr. Presidente, peço a
palavm pela ordem.
. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra a V. Ex~

Concedo

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pela ordem.) -Sr. Presidente, solicito a V. Ex~ que as emendas
sejam lidas, para que possamos saber como votar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência determinará ao 1"' Secretário- que proceda à leitura
das emendas destacadas para pleno conhecimento da Casa.
S_obre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1~Secretário.
É lida a seguinte
_
EMENDA N• 2
Emenda modificativa ao Projeto de Lei Complementar
da Câmara n9 515/91, que "Institui a Lei Orgânica _do Ministério Público, dispõe normas gerais para a organização do
Mfnistéiio Público dos Estados, e dá outras providências.
..:..... Modifica a redação do inciso III, do art. 29, passando
a dispor:
III- representar o Ministério Público nas sessões plenárias dos Tribunais locais;
--J-ustificação
É emenda de compatibilização poSto que já assenta_ndo
o inciso I, do art. 29, expressamente, que o Procurador-Geral
de Justiça "representa aos Tribunais locais por inconstitucionalidade de leis ou atas normativos estaduais ou ffillnicipais",
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por certo há de: se conferir ao Chefe do Parque Estadual
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Estadual. Quando aqui procuramos, atraves aas emendas
apresentadas, nada mais do que ajustar o que está estabelecido
naquela Lei Complementar com essa Lei Orgânica do Ministério Público Estadual. Por isso, Sr. Presidente, que, data
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Procedida
venia, do Relator, não houve sequer um motivo que pudesse
a leitura da emenda, com parecer contráriO do nobre Relator
contraditar
a procedência das emendas oferecidas. Em verdaCid Sabóia de Carvalho, vamos passar-à votação.
de, Sr. Presidente, como é o caso da Emenda n~ 04, o que
A Presidência pede a atenção dos Srs. Seriadores para
se tenta é alterar o inciso VI do art. 29 do Projeto em tela,
que não haja realmente nenhum equívoco na manifestação
quando estabelece competência para o Procurador-Geral dos
do voto.
Os Srs. Senadores que forem favoráveis à emenda, que - Estados ter asSento junto ao Supremo Tribunal Federal. Essa
competência é própria - na fór'ma da Lei Complemenútr
tem parecer contrário do nobre Relator, Senador Cid Sabóia
do Ministério Público Federal-, do Ministério Público Fedede Carvalho. permaneçam sentados. Os que forem contrários
ral, mas vamos aqui instaurar essa possibilidade de atuação
à emenda levantem o braço~
nos tribunais federais para o Ministério Público Estadual.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente,
É, realmente, uma competência que poderá colidir e,
peço a palavra pela ordem.
sobretudo, foge à técnica do processo adotada até este momento. É nessa circunstância, Sr. Presidente, que vejo que essas
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tem V. EX'
disposições no mínimo vão enfrentai"· um problema de hierara palavra.
quia legal. Sabeinos que a lei complementar está acima da
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
lei ·ordinária e essas disposições vão criar· um conflito e o
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
legislador deveria antecipadamente aparar essas situações.
encaminhamento da votação não seria o inverso? os-srs. senaFoi por isso que apresentamos as emendas porque; senão·,
dores que estiverem com o Relator permanecem sentados,
Sr. Presidente, essa concorrência de competência vai instaurar
porque se trata da alteração da ordem estabelecida do substituum certo caos processual. Por este motivo que chamo a atentivo. Como o Substitutivo teve a preferência, entendo que
ção da Casa para que vote favoravelmente aos destaques ofereele é o básico da votação.
cidos a fim de que possamos legislar de forma coerente. como
Sugeriria, portanto, a V. EX~ que quem fOr favorável
legislamos ainda recentemente ao aprovar a Lei Orgânica do
à emenda deve levantar-se e quem concordar com o parecer
Ministério Público Federal.
permanecerá sentado. Tenho impressão de que seria o mais
Mais uma vez, chamo a atenção para esses aspectos: o
natural, salvo melhor juízo de V. Ex~
que se quis fazer foi nada mais que adaptar a legislação ·à
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senaprática secular da atuação do Ministério Público Federal nas
esferas estaduais. Entretanto, aqui se abre exceção para que
dor Cid Sabóia de Carvalho, a Presidência entende que chao Ministério Público atue perante a Justiça Federal. É como
mando, como chamou a atenção da Casa, teríamos condições
de recolher com absoluta consciência de cada Senador a manise abrisse também exceção agora para o Ministério Público
Federal atuar nos tribunais estaduais, para âtuar diante das
festação de seu voto nesta e nas matérias subseqüentes.
Varas da Justiça Estadual.
SR. AMIR LANDO- O Sr. Presidente, peço apalavro
Em conseqüência, Sr. Presidente, entendo que, no mínipara um esclarecimento.
mo, và:i-se criar um embaraço para decisões judiciais posteO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tem V. Ex•
riores, porque as disposições aprovadas pela Lei Orgânic~
a pal:!vra.
do Ministério Público Federal têm categoria superior a esta·
lei Ordinária que V. Ex• está submetendo à votação.
O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Para um esclareciPor isso, chamo a atenção. mais uma vez, de todos os
mento. Sem revisão do orador.) -Sr. Presideq:te, inicialSrs. Senadores, para que legislemos de forma coerente e possamente peço esclarecimento à Mesa se se trata de projeto de
mQS dar .conseqüência àquilo que foi estabelecido na Lei Orgâ·
·
lei complementar, já que...
nica do Ministério Público Federal. Assim, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presiestamos, nada mais, nada menos, incorrendo em inconstituciodência esclarece ao nobre Senador Amir Lando_que se trata
nalidades inquestionáveis. A forma que agora se quer estaberealmente de projeto de lei ordinária. Lei complementar foi· lecer ofende a Constituição na partilha das competências do
o anterior. O projeto de lei orgânica do Ministério Público
Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal.
Federal, sim, tinha característica de lei complementar. PortanNão vamos instaurar um clima de colidência, de conflito
to, para ser acolhido, necessitou da manifestação favoráyel
entre os dois ministérios públicos que sempre tiveram as suas
de 41 Srs. Senadores.
atuações circunscritas: o Ministério Público_ dos Estados no
âmbito da Justiça Estadual e o Ministério Público Federal
O SR. AMIR LANDO- Sr. Presidente, prossigo. Em
no âmbito da Justiça Federal; seja ela eleitoral, seja ela evi~
qualquer compêndio de Direito Constitucional, sobretudo,
uma das lições elementares é que toda lei orgânica, lei estrutudente a Justiça Federal 1_1a sua essência.
ral, é por essência lei compleri:J.entar. Mas já não é a primeira
O Sr. Cid Sabóia de Carvalbo - Sr. Presidente, peÇo
vez que esta Casa assim procede e os costumes vão tornando
a palavra para uma questão de ordem.
o lugar da lei e do ent~ndimento da Constituição.
Sr. Presidente, quanto a esse particular, realmente, estaO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
mos diante de uma situação que precisa ser refletida. O que
a palavra ao nobre Senador.
procuramos com essas quatro emendas foi ajustar o texto
.O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
da lei complementar, que é a Lei Orgânica do Ministério
. Público Federal com a Lei Orgânica do Ministério Público
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) a representação do Ministério Público Estadul junto aos Tribunais Estadual locais.
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Sr. Presidente, como Relator, devo uma explicação. Se V.
EX" me permite, é uma explicação muito claxa_e muito simples.
Primeiramente acentuo que esse dispoSitivo atacado pelo
Senador Amir Lando é _o que veio da Câmara, não foi criado
aqui, no Senado Federal.
Segundo, Sr. Presidente, o Senador Amir Lando está
confundindo um pouco. O membro do MiniStério Público
nos Estados defende a ordem jurídica dos Estados, e nessa
defesa deve ter todas as possibilidades nos caminhos dos tribunais. Não seria justo que um Procurador do Ceará, ou membro
do Ministério Público, quando termine as fronteiras do Estado
não possa seguir com a causa e tenha que entregar a causa
de um Estado federado à União, através do Ministério Público
Federal.
Não dividimos isso geograficamenter O que dividimos,
Senador Amir Lando, é que as questões da Constituiç.ão Federal, da lei federal, são do Ministério PYblico Federal onde
quer que elas se desenrolem; as questões do Ministério Público
dos Estados são dos Ministério Público dos Estados onde
quer que elas se desenrolem. Como o membro do Ministério
Público Federal vai defender a Constituição do Acre? A competência de defendê-la é do Ministério Público do Acre, mesmo que seja perante o Supremo Tribunal Federal, o Superior
Tribunal de Justiça ou qualquer outra corte. Logo, a divisão
é de tema e de organização da Federação_.
O Ministério Público Federal atua com a amplitude que
V. Ex~ concedeu, no âmbito da federação, e essa lei concede
idêntica amplitude ao Ministério Público dos_Estados. Por
exemplo, inicia~se uma questão em Pernambuco, passa as
suas fronteiras, termina a competência do Ministério Público
e ela terá que ser exercida, no Tribunal S_uperior, pela União.
E se houver um conflito do Estado __com a União, como vai
ser? Se o Ministério Público do meu Estado se conflitar com
a União, como é que vai ser?
Senador Amir Lando, as questões restantes desse texto
serão decididas regiinentalmente em cada tribunal. Nem haveria a necessidade desses destaques apresentados por V. Ex~
, que, com todo respeito, estamos examinando~ Na verdade,
é uma questão da natureza da matéria no âmbito da organização do Estado: matéria de Estado federado, matéria de
Estado federal; zelo pela lei federada, zelo pela lei federal,
onde quer que seja o local para a defesa do sistema legal,
que é zelado pelo respectivo Ministério Público.
Foi por isso, seriã.dor Amir Lando, que não acolhi as
doutas emendas de V. Ex~ Sei o sentido delas, mas não posso
verificar conflito. Nunca vou acreditar que o Ministério Público Federal esteja interessado em defender a Constituição do
Piauí. Quem vai -defender a Constituição do Piauí é o Ministério Público do Piauí, mesmo que no Supremo Tribunal Federal. É assim que está esc rifo na lei.
_
Agora; se por acaso, o representante do Ministério Público federado _quiser falar e a vez não ~or sua, e a voz não
for sua, não tiver ele a aptidão, não tiver ele o fundamento
jurídico para tal, o tribunal não permitirá por força do seu
Regimento Interno. Então, vamóS-recair·aqui"-em condições
do Regimento Interno.
Daí por que proponho que não se altere mais o substitutivo que é esse resultado de um estudo, inclusive, atento
à lei do MinistériO-Público Federal que existirá logo mais
após a sanção presidencial.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. E~ um aparte,
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho?

V.
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO"- Pois não. Ouço
nobre Senador Josaphat Marinho, com toda a atenção.

Ex~,

O Sr. Josaphat Marinho - Acredito que poderíamos
resumir, dizendo: em regra, o Ministério Público Federal opina para fazer prevalecer a Constituição Federal.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Exatamente!
O Sr. Josaphat Marinho -Pode haver um conflito. Um
representante do Estado postula a vigência da Constituição
estadual. O tribunal decidirá. ·
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - É exatamente,
Senador Josaphat Marinho. Pode ser o momento em que a
Constituição do meu Estado se choque com a Constituição
Federal. Eu, como membro do Ministério Público do Estado,
quero defender a minha Constituição. E vou ter que vetificar
a defesa à Constituição Federal. que será feita pelo Ministério
Público Federal.
O Sr. Amir Laudo- Permite-me um aparte, nobre Senador?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•,
com toda a atenção.
O Sr. Amir Laudo- Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, veja V. EX' o que estabelece o§ 1• do art. 103 da Constituição Federal, que diz que só o Procurador-Geral da República, sob a ótica institucional, _pode falar na Suprema Corte.
Aqui se abre essa exceção. E evidente que quando for o
interesse específico do Estado, quem fala pelo interesse do
Estado é o Procurador-Geral do Estado e não o Procurador
de Justiça. É essa a circunstância. Quando houver interesses
específicos do património, ou até interesses próprios do Estado, ele tem uma representação jurídica através do custos legis.
Quer dizer, o que cabe exatamente ao Ministério Público
do Estado é ã. mesma competência, no ãmbito estadual, que
cabe ao Ministério Público Federal. Só que a circunstância~
aqui, nobre Senador, da mesma forma que o Ministério Público Federal não atua diante da Justiça Estadual, igualmente
o Ministério Público Estadual não a tua dial)te da J4stiça Federal. Essa é a recíproca, esSa é a lógica intríriseca deSsa divisão
de competência. Isso está na Constituição. De qualquer forma,
se V. Ex~ assim defende, de forma tão convicta, é porque
algo, evidentemente, está, aqui, sendo objeto de uma interpretação errónea.
Eu tenho essa convicção, pela atuação que tive na Lei
Orgânica do Ministério Público Federal. O que tentei faze:~
com essas emendas foi ajustar aquela lei a esta Lei Orgânica
do Ministério Público Estadual.
Não é naQ.a mais do que isso. Essa é a tese.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Pelo artigo
lido por V. Ex•, verificamos que, no entanto; os advogados,
constantemente, estão perante o Supremo.
Quem é o membro do Ministério Público?
O Sr. Amir Lando- Mas é evidente. Não é a atuação
de Ministério Público, é a atuação de advogado da parte,
e, no casO, a parte é o Estado.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO.::._ Sim, mas acontece que, muitas vezes, haverá o entrechoque de Estado com
Federação. E quem vai lá?
O Sr. Amir Lando - O Estado não é defendido pelo
Ministério Público Estadual, nobre Senador. O Estado é defendido pela sua Procuradoria própria.

Janeiro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo II)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência pede ao nobre Senador Cid Sabóia .de Carvalho que

conclua as suas considerações.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- De minha parte
estão encerradas, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Deveremos
votar matérias importantes- tão importantes ou mais imp6r-

tantes do que essa, que é também importante.
Deveremos apreciar, logo mais, a modernização dos portos, a regulamentação do plebiscito e outras proposições constantes da Ordem do Dia.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente,
o Relator sustenta a sua posição, ante os destaques apresen-

tados e pede a rejeição de cada um.

Presidente, "sim", respeitadas as divergências da Bancada.

A Presi-

dência indaga: V. Ex~ vota "sim" à emenda?
A Presidência deseja esclarecer que está_ sendõ votada
a emenda n~ 2, com parecer contrário do nobre Relator.

O Líder do PMDB se manifesta pela aprovaçáo da emenda.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidenre,
o PMDB votou pelo Relator.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Entáo votou
"não " à emenda?

O que está em voto é a própria emenda. Então, o nobre
Senador Humberto Lucena, acompanhando o Relator, vota
Hnão"!

Como votã o nobre 1:-íder do PFL?
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar
a votação. S_em revisão do orador.)_- Sr~ Presidente, com
a devida vênia, divirjo-da poSição do Relator, pois acho que,
com a aprovação desta emenda, estaremos gerando, a meu
ver, um precedente gravíssimo, que é a possibilidade de o

Ministério Público Estadual atuar junto ao Supremo Tribunal
·Federal.
Esse, a meu ver, é um precedente que não existe na

História republicana.

BA) -

O

O SR. PRESIDENTE. (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PDT?
O SR: MAGNO BACELAR (PÚT - MA) - O PDT
vota com o Relator, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PTB?
·
· ·· · ·
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB - MT)
-O PTB vota com o Relator, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota
o Líder do PDS? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está rejeiO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votaçáo
a Emenda n"' 3. O parecer do Relator é contrário.
Como vota o Líder do PMDB?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB PMDB vota "não", Sr. Presidente.

PB) -

O

·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,Como vota
o Líder do PFL?
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE) - O PFL vota
com o Relator, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PSDB?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA) - O
PSDB vota com o Relator, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PDS?
O SR. ESPIRIDIÃO AMIN (PDS - SC) -- O PDS vota
com o Relator, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota
o Líder do PTB? (Pausa)
Como vota o Líder do PDT?

O SR. MAGNO BACELAR (PDT -

MA) -

O PDT

vota com_ o Relator, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como votam
os demais partidos? (Pausa.)
Está rejeitada a emenda.

-

O SR.I'RESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a Emenda o"? 4. O parecer do Relator é contrário.

Salvo melhor juízo, Sr. Presidente, essa é urna matéria
que não ficou devidamente esclarecida.
Se entendi o substitutivo do Relator, o nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho admite essa hip<5:tese, da{ por que
não há como acolher essa emenda, qUe Contraria, inClusive,

o espírito da própria Federaçáo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB PSDB vota com o Relator, Sr. Presidente.

tada a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Portanto,
vou, agora, solicitar, com esse debate travado, a manifestação
das Lideranças sobre a Emenda n~ 2, que tem parecer contrário
do Relator.
.
. .
Como vota o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB ~ PB)- Sr.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -
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O nobre

Senador Marco Maciel, falando pela sua Bancada, manifesta-se a favor da emenda.
Como vota o nobre Líder do PDC?

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PDC- MA)- Sr.

Como vota o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -

PB) -

O

PMDB vota "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _: Çomo vota
o Líder do PFL?
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE) - O PFL vota
"não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PSDB?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA) - O

Presidente, o PDC vota com o Relª_t_or.

PSDB vota "não'', Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota
o Líder do PSDB?

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-.,., Como vota
o Líder do PTB? (Pausa.)
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Como vota o Líder do PDT?
O SR. MAGNO BACELAR (PDT vota com o Relator", Sr. Presidente.

MA) -

O PDT

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
·
o Líder do PDC?
O SR. EPITACIOCAFETEIRA (PDC- MA)- O
PDC vota "não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está rejeitada a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa se à votação da Emenda no 5.
Como vota o Líder do PMD B?
O SR. H-UMBERTO LUCENA (PMDB-.:..: PB)- O
PMDB vota ''não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PFL?
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE) - O PFL vota
"não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PSD B?
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA) __:_"Não",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota
o Líder do PDT?
O SR. MAGNO BACELAR. (POT - MA) - Com o
relator, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PTB?
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA- Com o relator, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PDC? (Pausa.)
Está rejeitada a emenda.
O SR. AMIR LANDO.:..: Sr. Presidente, quero registrar
o meu vot<, contrário ao Relator.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência consigna o voto contrário do nobre Senador Amir Lan~
do.
Em votação a Emenda-o•.> 6.

Corno vota o Líder do PMDB?
O SR. HUMBE~TO LUCENA- O PMDB vota "não",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PFL?
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE) - O PFL vota
"não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -Como vota
o Líder do PSDB?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA) - O
PSDB vota "'não".
,
o SK. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Como vota
o Líder do PDC?
·· ·
O SR. EPITAClO CAFETEIRA _:_ 0 PDC vota "não",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-_ Como vota
o Líder do PTB?
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O SR. LOUREMBERG NUNES ROCI!A (PTB - MT)
-O PTB vota '"não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PDT?
O SR. MAGNO BACELAR (I'DT --MA) -O PDT
vota "'não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está rejeitada a emenda, com o voto contrário do nobre senador Amir
Lando.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A matéria
vai à Comissão Diretora a fim de ser redigido o venc_id_o para
o turno suplementar.
Sobre a mesa. parecer da Comissão Diretora oferecendo
a redação do vencido, que será lida pelo Sr. 1'' Secretário.
Ê lido o seguinte
PARECER N• 9, DE 1993
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
o• 83, de 1992 (n• 515, de 1991, na Casa de origem).
A Comissão- Diretora apreSeitta a redação do vencido
para o turno suplementar do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 83, de 1992 (n• 515, de 1991, na
Casa de origem), que institui a Lei Orgânica Nacional d?
Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para a organ~
zação do Ministério Público dos Estados, e dá outras prOVIdências.
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de janeiro de 1993.
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha De~zi,
Relator - Lucídio Portella - Meira Filho
ANEXO AO PARECER N' 9, DE 1993
Redação _do_ vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n• 83, de 1992 (n• 515, de 1991, na Casa de origem).
Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre n'ormas gerais para a organização
do Ministério Públieo dos Estados, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1'! O Ministério Público é institllíção pefinaneDúb,essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.
_
Parágrafo único. São Pfiticípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência
funcionaL
____ Art. 2" Lei complementar, denominada Lei Orgânica
do Ministério Público, Cuja iniciativa é facultada aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados, estabelecerá, no âmbito
de cada uma dessas unidades federativas, normas específicas
de organização, atribuições e estatuto do respectivo Ministério
Público.
Parágrafo único. A organizaçãS!, atribuições e estatuto
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios serão
objeto da Lei Orgânica do Ministério Público da União.
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Art. 39 Ao MinistériO Público é assegurada autonomia
funcional, administrativa e financeira, Cabendo-lhe, especialmente:
I -praticar atos próprios de gestão;
II -praticar a tos e decidir sobre a situação funcional
e administrativa do pessoal, ativo e inativo, da carreira e
dos serviços a1,.1xiliares, organizados em quadros próprios;
III- elaborar suas folhas de pagamento e expedir os
competentes demonstrativos;
IV- adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização;
V- propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção
de seus cargos, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos de seus membros;
VI -propor ao Po_der Legislativo a criação e a extinção
dos cargos de seus serviços auxiliares, bem como a fixação
e o reajuste dos vencimentos de seus servidores;__ _
VII - prover os cargos iniciais da carreinl. e d_qs s~rviços
auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção e demais formas de provimento derivado;
VIII- editar atos de aposentadoria, exoneração e outros
que importem em vacância de cargos de carreira e dos serviços
auxiliares, bem como os de disponibilidade de memQros do
Ministério Público e de seus servidores;
·
IX -organizar suas secretarias e os serviços auxiliares
das Procuradorias e Promotorias de Justiça;
X- compor os.seus órgãos de administração;
XI -elaborar seus regimentos internos;
XII- exercer outras competências dela decorrentes.
Parágrafo único. As decisões do Ministério Público fundadas em sua autonomia funcional, adminis~rativa e financeira, obedecidas as formalidades legais, têm eficácia plena
e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas.
Art. 4~ O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos _na Lei de Qiretrizes Orçamentárias, encaminhando-a diretamente a_o Governador do Estado, que a submeterá ao Pod.er Legislativo.
§ 1"' Os recurso·s correspondentes às suas_dotações orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até _o dia vinte de
cada mês, sem vinculação a qualquer tipo de despesa.
§ 2"' A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Ministédo- Público, quanto à
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, será exercida
pelo Poder Legislativo, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno estabelecido na Lei Orgânica.
CAPÍTULO Il
Da Organização do Ministério Público
SEÇÃOI
Dos Órgãos de Administração
Art. 5~' São órgãos da Administração Superior do Ministério Público:
I - a Procuradoria-Geral de Justiça;
II- o Colégio de Procuradore$ de Justiça;
III- o Conselho Superior do Ministério Público;
IV- a Corregedoria-Geral do Ministério Público:
Art. 6<.> São também órgãos de Administração do Ministério Público:
I - as Procuradorias de Justiça;
II- as Promotorias de Justiça.
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SEÇÃO II
Dos Órgãos de Execução
Art. 7"' São órgãos de execução do Ministério- Público:
I - o Procurador-Geral de Justiça;
I I - o Conselho Superior do Ministério Público;
III -os Procuradores de Justiça;
IV- os Promotores de Justiça.
SEÇÃO III
Dos Órgãos Auxiliares
Art. 8"' Sáo órgãos auxiliares do Ministério Público,
além de outros criados pela Lei Orgânicã:
I - os Centros de Apoio Operacional;
I I - a Comissão de Concurso;
III- o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional;
IV -os órgãos de apoio administrativo;
V --:- os estagiários.
CAPÍTULO III
Dos Órgãos de Administração
SEÇÃO I
Da Procuradoria-Geral de Justiça
Art. 99 Os Ministérios Públicos dos Estados formarão
lista tríplice, dentre integrantes da carreira. na forma da lei
respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será
nomeado pelo Chefe do Poder Execu_tivo, para mandato de
dois anos, permitida uma recondução, observado o· mesmo
procedimento.
§ 1' A eleição da lista tríplice far-se-á mediante voto
plurinominal de todos os integrantes da carreira.
§ 2 9 A destinação do Procurador-Geral de Justiça, por
iniciativa de Colégio de Procuradores, deverá ser precedida
de autorização de um terço dos membros da Assembléia Legislativa.
§ 39 Nos seus afastamentos e impedimentos o Procura.dor-Geral de Justiça será substituído na for~a da Lei Orgânica.
§ 49 Caso o_ _Chefe do Poder Executivo não efetive a
nomeação do Procurador-Geral de Justiça, nos quinze dias
que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido
automaticamente no cargo o membro do Ministério PUblico
mais votado, para exercício do mandato.
Art. 10. Compete-ao Procurador-Geral <;Je Justiça:
I - exercer a chefia do Ministério Público, representado-o judicial e extrajudicialmente;
I I - integrar, como membro nato, e presidir o colégio
de Procuradores de Justiça e_ o Conselho Superior do Min:stério Público;
III- submeter ao ColégiO --de --Procuradores de _Jil:;tiça
as propostas de criação e extinção de cargos e serviços auxiliares e de orçamento anual~
IV- encaminhar ao Poder Legislativo os projetes de
lei de inicüitiva do Ministério Público;
V- praticar atas e decidir questões relativas à administração geral e execução orçamentária do Ministério Público;
VI- prover os cargos iriiciais da carreira e dos_ serviços
auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção, convocação e demaiS formas de provimento derivado;
VII- editar atos de aposentadoria, exoneração e outros
que importem em vacância de cargos da carreiii oU dos serviços auxiliares e atas de disponibilidade de membros do Minis. térió Público e de seus servidores;
VIII- delegar suas funções administrativas;
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IX -designar membros do Ministério Público para:
a) exercer as_ atribuições de dirigente dos Centros de
Apoio Operacional;
b) ocupar cargo de confiança junto aos órgãos da Admi·
nistração Superior;
c) integrar organismos estatais afetos- a sua área de atua-

ção;

d) oferecer denúncia ou propor açáo- civil pública nas
hipóteses de não confmnaçáo cte arquivamento de inquérito
policial ou civil, bem como de quaisquer peças de informação;
e) acompanhar inquérito policial ou diligência investigatória, devendo recair a escolha sobre o membro do Ministério
Público com atribuição para, em tese, Ofiéf3Y:iló feito, segUndo

as regras ordinárias de distribuição de serviços;
t) assegurar a continuidade dos _serviços, em caso-devacância~ afastamento temporáriO~ -ausêhéia, impedimento ou
suspeição de titular de cargo, ou com consentimento deste;
g) por ato excepcional e fundamentado, exercer as funções processuais afetas a outro membro da instituição, submetendo sua decisão previaq1ente ao Conselho Superior do Mi- - - -·
nistério Público;
h) oficiar perante JustiÇi-Eleitoral de: primeira instância, ou junto ao Procurador-Regional Eleitoral, quando por
este solicitado;
X- dirimir collflítos de atribuições entre membros do
Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito;
XI -decidir processo disciplinar contra membro do Ministério Público, aplicando as sanções cabíveis;
XII- expedir recomendações, sem c-àráter normativo
aos órgãos do Ministério Público, para o desempenho de suas
funções;
XIII - encaminhar aos Presidentes dos Tribunais as listas
sêxtuplas a que se refer~Iil os arts. 94, cá.put e 104, parágrafo
único, inciso II da Constítuição Federal;XIV- exercer outras atribuições previst::=.~ em lei.
Art. 11. O Procurador-Geral de Justiça podo;ó ter em
seu Gabinete, no exercício de cargo de confiança, Procuradores ou Promotores de Justiça da mais elevada entrância
ou categoria, por ele designados.

a

SEÇÃO II
Do Colégio de Procuradores de Justiça
Art. 12. O Colégio de Procuradores de Justiça é composto por todos os Procuradores de Justiça-, Competindo-lhe:
I - opinar, por solicitação do Procurador-Geral de Jus,, ii'çá oU de um quarto de seus integrantes, sobie matéria relativlll
à autonomia do Mlnísié-rio Público, bem corno sobre outras
de interesse institucion31;
!I - propor ao Procurador-Geral de Justiça a criação- de
cargos e serviços atix'iliares, modificaçoe-s~ ria Lei OrgâiliCa
e providências relacion~das ao desempenho das funções insti·
tucionais;
- '
III - aprovar a proposta orçamentaria -~mu-al do Ministério Público, elaborada pela Procuradoria~Geral de Justiça,
bem como os projetes de criação de cargos e serviços auxiliares;
- IV- propor ao Poder L )slativo a destituição do Procu_rad~r-Geral de Justiça-;pe!()__vo~o _de dois te_rço_s d~ seus mero~
bros 'e por iniciativa da- nl:aioria absoluta de seus integrantes
em casn de abuso de poder, conduta incompatível ou grave
omissão nos deveres do cargo, assegurada ampla defesa;
V- eleger o Corregedor~Geral do MiníStério Público;
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VI- destituir o Corregedor~Geral do Ministério Público,
pelo voto de dois terços de seus membros, em caso de abuso
de poder, conduta incompatível ou grave omissão nos deveres
do cargo, por representação do Procurador-Geral de Justiça
ou da maioria de seus integrantes, assegurada ampla defesa;
VII -recomendar ao Corregedor-Geral do Ministério
Público a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra membro do Ministério Público;
VIII- julgar recurso con1r1.r decisão:
a) de vitaliciamento, ou não, de membro do Ministério
Público;
b)· condenatória eni procedimento administrativo disciplinar;
~) proferida em reclamação sobre o quadro geral de antigüidade;
d) de disponibilidade e remoção de membro do Minist~rio Público, por motivo de interesse público;
e) de recusa prevista no§ 3~ do art. 15 desta lei;
IX- decidir sobre pedido de revisão de procedimento
adminístrativo disciplinar;
--x-deliberar, por iniciativa de um quarto de seus integrantes ou do Procurador-Geral de Justiça, que este ajuize
ação cívil de decretação de perda do cargo de membro vitalício
do Ministério Público nos casos previsto nesta fei;
XI- rever, mediante requerimento de legítimo interessado, nos termos da Lei Orgânica, decisão de arquivamento
de inquérito policial ou peÇas de informação determinada pelo
Procurador-Ger~l de Justiça, nos casos de s~a atribuição origináda;
XII- elaborar seu regimento interno;
XIII- desempenhar outras atribuições que lhe forem
_ _
conferidas por lei.
Parágrafo único. As -decisões do Colégio de Procuradores de Justiça serão motivãdas e publicadas, por extrato,
salvo nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria de seus integrantes.
Art. 13. Para exercer as atribuições do Colégio de Procuradores de J.ustiça com número superior-a q uãteilta Procuradores de Justiça, poderá ser constituído Órgão Especial, cuja
composição e número de integrantes a Lei Orgânica fiXará.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica
às hipóteses previstas nos incisos I, IV. V e VI do artigo
anterior, bem como a ourras atribuições a serem deferidas
à totalidade do Colégio de Procuradores de Justiça pela Lei
Orgânica.
SEÇÃO lii
Do Conselho Superior do
Ministério PúbUco
Art. 14. Lei Orgânica de cada Ministério Público disporá sobre a composição, iile_legibilidade e prazos de sua cessação, posse e duração do mandato dos integrantes do Conselho
Superior do Ministério PúblicO, respeitadas as seguintes disposições:
I - o Conselho Superior terá como membros natos apenas o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do
Ministério Público;
II- são elegíveis soinente Procuradores de Justiça que
não estejam afastados da carreira;
III- o eleitor poderá votar em cada um dos elegíveis
até o número de cargos pqstos em eleição~ -na- forma da lei
complem~ntar estadual.
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Art. 15. ao Conselho Superior do Ministério Público
compete:
I - elabOrar as listas séxtuplas a que se referem os arts.
94, caput, e 104, parágrafo único;II, da Constituição Federal;
II- indicar ao Procurador-Geral de Justiça, em lista tríplice, os candidatos a remoção ou promoção por merecimento;
III -eleger, na forma da Lei Orgânica, os membros do
Ministério Público· que integrarão a Comissão de Concurso
de ingresso na carreira;
IV -indicar o nome do mais antigó membro do Ministério Público para remoção ou promoção por antigüidade;
V -indicar ao Procurador-Geral de Justiça Promotores
de Justiça para Substituição por convocação;
VI- aprovar os pedidos de remoção p-or permuta entre
membros do Ministério Público;
VII- decidir sobre vitaliciamento de membros do Ministério Público;
VIII - determinar por voto de dois terços de seus integrantes a disponibilidade ou remoção de membros do Ministério Público, por interesse público, assegurada ampla defesa;
IX- aprovar o quadro geral de antigüidade do Ministério Público e decidir sobre reclamações formuladas a esse
respeito;
X -sugerir ao Procurador-Geral a edição de recomendações, sem caráter vinculativo, aos órgãos do Ministério Público para o desempenho de suas funções e a adoção de medidas convenientes ao aprimoramento dos serviços;
XI - autorizar o afastamento de membro do Ministério
Público para freqüentar curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudo, no País ou no exterior;
XII- elaborar seu regimento interno;
XIII- exercer outras atribuições previstas em lei.
§ 1" As decisões do Conselho Superior do Ministério
Público- serão motivadas e publicadas, por extrato, salvo nas
hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria de
seus integrantes.
A 2" A remoção e a promoção voluntária por antigüidade e por merecimento, bem como a convocação, dependerão de prévia manifestação escrita do interessado.
§ 3" Na indicação por antigüidade, o Conselho Superior
do Ministério Público somente poderá recusar o membro do
Ministério Público mais antigo pelo voto de dois terços de
seus integrantes, conforme procedimento próprio, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação, após o julgamento
de eventual recurso interposto com apoio na alínea e do inciso
VIII do art. 12 desta lei.
SEÇÃOIV
Da Corregedoria-Geral do

Ministério Público
Art. 16. O Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito pelo Colégio de Procuradores, dentre os Procuradores de Justiça, para mandato de dois anos, permitida uma
recondução, observado o mesmo procedimento.
Parágrafo único. o Corregedor-Geral do Ministério Público é membro nato do Colégio de Procuradores de Justiça
e do Conselho Superior do MinistériO Público.
--Art. 17. A Corregedoria-Geral do Ministério Público
é o órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais
e da conduta dos membros do Ministério Público, incumbindo-lhe, dentre outras atribuições:
I - realizar correições e inspeções;
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II -reali2;ar inspeÇões nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao Colégio de Procuradores de
Justiça;
III- propor ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma da Lei Orgânica, o não-vitaliciamento de membro
do Ministério Público;
IV- fazer recomendações, sem çaráter vinculativo, a
órgão de execução;
V- instaurar, de ofíciO-OU- pOr provoCação dos demais
órgãos da Administração Superior âo Ministério Público, processo disciplinar contra membro da instituição, presidindo-o
e aplicando as sanções administrativas cabíveis, na forma da
Lei Orgânica; ·
VI -encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça os processos administrativoS disciplinares que, na forma da Lei Orgânica incumba a este decidir;
VII- remeter aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público informações necessárias ao desempenho de suaS atribuições;
VI~I- apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, na
primeiiã quinzena de fevereiro, relatório com dados estatísticos ~obre as atividades das Procuradorias e Promotorías de
Justiça, relativas ao ano anterior.
Art. 18. O Corregedor-Geral do Ministério Público será assessorado por Promotores de Justiça da mais elevada
ent'rância ou categoria, por- ele indicados e designados pelo
Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único. Recusando-se o Procurador-Geral de
Justiça a designar os Promotores de Justiça que lhe fora indicados, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá submeter a indicação à deliberação do Colégio de Procuradores.
SEÇÁOV
Das Procuradorias de Justiça
Art: 19. As procuradorias de Justiça sãó órgãos de Administração_ do Ministério Público, com cargos de Procurador
de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho
das funções que lhe forem cometidas pela Lei Orgânica.
§ 1• É obrigatória a presença de Procurador de Justiça,
nas sessões de julgamento dos processos d~ respectiva Procuradoria de Justiça.
§ 2" 0& Procuradores de JustiÇa exercerão inspeção permanente dos serviços dos Promotores Qe Justiça nos autos
em que oficiem, remetendo seus relatórios à CorregedoriaGeral do Ministério Público.
Art. 20. Os Procuradores de Justiça das Procuradorias
de Justiça civis e criminais, que oficiem junto ao mesmo Tribunal, reunir-se-ão para fixar orientações jurídicas, sern caráter
vinculativo, encaminhando-as ao Procurador-Geral de Justiça.
Art. 21. A divisão interna dos serviços das Procuradorias de Justiça sujeitar-se-á- à critérios objetivos definidos
pelo colégio de Procuradores, que _visem à distribuição eqüitativa dos processos por sorteio, observadas, para esse efeito,
as regras de proporcionalidade, espe-cialmente a alternância
fixada em função da natureza, VOllJIIl~ e espécie dOS feitos.
Parágrafo único. A norma deste artigo só não incidirá
nas hipóteses em que os Procuradores de Justiça definam,
consensualmente, conforme critérios próprios~ a divi~o inter·
na dos serviços.
Art. 22. À ProCJ.lJªçioria ~~stiça compete, na forma
da LefOrgânica, dentre Ou_irãs-_atn1;_uí,i·~ . . :
I - escolher o Procurador de Justiça responsável pelos
serviços administrativos da Procuradoria;
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II- propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de
férias de seus integrantes;
III -solicitar ao Procurador-Geral de Justiça, em caso
de licença· de Procurador de Justiça ou afastamento de suas
funções junto à Procuradoria de Justiça, que convoque Promotor de Justiça da mais elevada entrância ou categoria para
substituí-lo.
SEÇÃOVJ
Das Promotorias de Justiça
Art. 23.

As Promotorias de Justiça são órgãos de admi-

nistração do Ministério Público· com pelo menos um cargo
de Promotor de Justiça e serviços auxiliares necessários_ ao
desempenho das funções que lhe .forem cometidas pela Lei
Orgânica.
·
··
§ 19 As Promotorias de Justiça poderão ser judiciais
ou extrajudicia_is, especializadas, gerais ou cumulativas.
§ 29 As atribuições das Promotorias de Justiça e dos
cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão fixadas
mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada
pelo Colégio de Procuradores de Justiça.
§ 39 A exdusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Promotores de Justiça que a integram serão efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria
absoluta do Co_légio de Procuradores.
Art. 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com
a concordância do Promotor de Justiça titular, designar outro
Promotor para funciOD.ãr- eiTi" feitO-determinado, de atribuição
·
daquele.
CAPÍTULO.JV
Das Funções dos Órgãos de Execução

SEÇÃOI
Das Funções Gerais
Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições
Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incUmbe,
airida, ao Min1steno-Público:
~I - propor ação de 'inconstitucionalidade de leis ou atos
normativos estaduais ou municipais, em face âa Constituição
Estadual;
I I - promover a representação de inconstftuciorialidade
para efeito de intervenção do Estado nos Munic_ípios;
III -promover, privativamente, a açãO ·penal pública,
na forma da lei;
IV- promover o inquérito civil e a ação civil pública,
na forma da lei:
a) para a proteçã·o, prevenção e reparação dos danos
causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos
de valor artístico~ estétiCo, histórico, turísticO e paisagístico,
e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogéneos;
b) para a anulação ou declaração de nulidade de a tos
lesivos ao património público ou à moralidade administrativa
do Estado ou de Município, de suas administraÇõeS indiretas
ou fundacionais Ou de entidades privadas de que participem;
V- manifestar-se nos processos em que sua presença
seja obrigatóriã pór lei e, airida, sempre que cabível a inte:r:_ven:ção, para assegurar o exercício de suas funções institucionaís,
não jmportando a fase ou grau de jurisdição em que se encontrem os processos;
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VI -exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisioilais e dos que abriguem idosos, menores, incapazes ou pessoas
portadoras de deficiência;
VII- deliberar sobre a participação em organism9s estatais de defesa do meio ambiente, neste compreendido o do
trabalho, do consumidor, de política penal e penitenciá:da
e outros afetos à sua área de atuação;
VIII- ingressar em juízo, de ofício, para respon-sabilizar
os gestores do dinheiro público condenados por tribunais_ e
cOnselhos de contas;
IX- interpor recursos ao Supremo Tribunal Federal e
ao Superior Tribunal de Justiça;
X- receber diretamente da autoridade policial o inquérito _concluído, tratando~se de infraç_ão de ação penal pública;
XI- co_nceder prazo, quando o inquérito policial não
for encerrado em trinta dias, tratando-se de indiciado solto
mediante fiança ou sem ela.
Parágrafo único. É vedado o exercício das funções do
MinistériO Público a pessoas a ele estranhas, sob pena de
nulidade do ato praticado.
Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los:
~
a) expedir notificãções para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimentO injustificado,
requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou
Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei;
b) requisitar informações, exames periciais e documentos
de autoridades federais, estaduais e municipais; bem como
dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
-do Distrito Federal e dos Municípios;
c) prqmover inspeções e diligências investigatóriasjúnto
às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alíriea
anterior;
II -requisitar informações e documentos a entidades privadas, para instruir procedimentos ou processo em que oficie;.
m- requisitar à autoridade competente a instauração
de sindicância ou procedimento administrativo cabível;
IV- requisitai'- diligências investigatOifaS e a fristaUraçáo
de inquérito policial e de inquérito policial l:nilitar, observado
o disposto no art. 129, inciso VIII, da Constituição Federal,
podendo acompanhá-los;
V- praticar atos administrativos executóriaS, de caráter
preparatório;
VI -dar publicidade dos procedimentos administrativos
não disciplinares que instaurar e das medidas adotadas;
VII -sugerir ao Poder competente a_ edição de normas
e a alteração da legislação em vigor, bem como a adoção
de medidas propostas, destinadas à prevenção e controle da
criminalidade;
VIII- manifestar-se em qualquer fase dos processos,
acolhendo solicitação do juiz, da parte ou por sua iniciativa,
quando entender existente interesse em causa que justifíque
a intervenção;
§ 19 As notificações e requisições previstas neste artigo,
quando tiverem corno destinatáriós o Governador do Estado,
os membros do Poder Legislativo e os desembargadores, serão
encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça;
§ 29 O -membro do Ministério Público será responsável
pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar. inclusive nas hioóteses lee:ais de sigilo:
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§ 39 s-erao- cumpridas gratuitamente as re·quísiç6es feitas pelo Ministérío- Público às autoridades, órgãos e entidades
da Administração PUblica direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos POderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos MunicípioS; - .
-------§ 4<.> A falta ao trabalho, em virtude de atendimento
a notificação ou requisição, na forma do inciso I deste artigo,
não autoriza desconto de vencimentos ou salário, considerando-se de efetivo exercício, para todos os efeitos, mediante
comprovação escrita do membro do Ministério Público.
§ 5o Toda a representação ou petição formulada ao Ministério Público será" distribuída entre os membros da institui~ ção que tenham atribuições para apreciá~la, observados os
critérios fíxiiõOSpelo Colégio de Procuradores.
Art. 27. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa
dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual,
sempre que se cuidar de garantir~lhe o respeito:
I -pelos poderes estaduais ou municipais;
II -pelos <Jrgãos da Administração Pública Estadual ou
Munícípal, direta ou indireta;
III- pelos concessionários e permissionários de serviço
público estadual ou municipal;
IV -por entidades que exerçam outra função delegada
do Estado ou do Município ou executem serviço de relevância
pública.
Parágrafo único. No exercício das atri\)uições a que se
refere este artigo, cabe ao MiniStério Público, entre outras
providências:
I - receber notícias de irregularidades, petições ou recla- _
mações de qualquer natureza, promover as apurações cabíveis
que lhes sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas;
I I - zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos;
III-dar andamento, no-prazo de trinta dias, às notícias
de irregularidades, petições ou reclamações referidas no inciso
I;
IV- promover audiências públicas e emitir relatórios,
anual ou especiais, c recomendações dirigidas aos órgãos e
entidades mencionadas no caput deste artigo, requisitando
ao destinatário sua divulgação adequada e imediata. assim
como resposta por escrito.
Art. 28. Aatuação do Ministério Público junto aos Tri-.
bunais de Contas dos Estados, Çonselhos de Contas e Tribunais Militares far-s~-á na forma da Lei Complementar.

SEÇAOII
Do Procuraflor-Geral de Justiça
Art. 29. -Além d~s atribuições previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis,
compete ao Procura~or-Geral de Justiça:
I - representar aos Tribunais locais por inconstitucionalidade de leis o~ atas normativos estaduais ou municipais,
em face da_ Constituição Estadual;
I I - representar para fins de intervenção do Estado no
Município, com o objetivo de assegurar a observância de princípios indicados na ConstituiçãO Estadual ou prove_r a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial;
III- representar o Ministério Público nas sessões pleitárias dos Tribunais;
IV- ocupar a tribuna nas sessões do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça para formular requerimentos, produzir sustentaÇão oral ou responder às perguntas
que lhe forem feitas pelos Ministros, nos casos de recursos
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interpostos ou de interesse específico do Ministério Público
local;
V- ajuizar ação penai de com"petêhciã or'igináricl -dos
Tribunais, nela oficiando;
VI -oficiar nos processos de COmpetência origiriãria -dos
Tribunais, nos limites estabelecidos na Lei Orgânica;
VII- determinai-à-arquivamento de representação. notícia de crime. peças de informação, conclusão de comissões
parlamentares de inquérito ou inquérito policial, nas hipóteses
de suas atribuições legais;
Vlll- exercer as 'atribuições do art. 129, II e III, da
Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for o
Gov,ernador do Estado, o Presidente da Assembléia Legislativa ou os Presidentes de Triburiais, bem como quando con~
tra estes,_ por ato praticado em razão de suãs funções,- deva
ser ajuizada a competente ação;
IX- delegar a membro do Ministério Público suas funções de órgão de execução.
.. SEÇÁO III
Do Conselho Superior do
Ministério Público
Art. 30. Cabe ao Conselho Superior do MinistériO Público rever o arquivamento de inquérito- civil, na forma da
lei.
SEÇÃQ IV
Dos Procuradores de Justiça
- Art. 31. Caóe aOs Procuradores de Justiça exercer as
atribuições junto aos Tnbunais, desde que não cometidas ao
Procurador-Geral de Justiça, e inclusive por delegação deste.
SEÇÃOV
Dos Promotor_es de Jus~iça
Art. 32. Além de outras funções cometidas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica c demais leis,
compete aos Promotores de Justiça, dentro de suas esferas
de atribuições:
.
I -impetrar habeas corpus e mandado de segurança e
requerer torreiçãO parcial, Inclusive perante os Tribunais locais competentes;
,_,...._I I - atender a qualquer do. povo, tomando as providências cabíveis;
III -oficiar :Perãitte a Justiça Eleitoral de primeira itlstância, com as- atribuições do Ministério Público Eleitoral previstas na Leí Orgânica do Ministério Público da União que
forem pertinentes, além de outras estabelecidas na legislação
eleitoral e partidária.
CAPÍTULO V
Dos Órgãos Auxiliares

SEÇAOI
Dos Centros de Apoio Operacional
Art. 33. Os Centros de Apoio Operacional são órgãos
auxiliares da atividade funcional do Ministério Público, competindo-lhes, na forma da Lei Orgânica:
I - estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos
de execução que atuem na mesma área de atividade e que
tenham atribuições comuns;
rr- remeter informações técnicowjurídicas, sem caráter
vinculativo. aos órgãos ligados à sua atividade;
III -estabelecer intercâmbio permanente com entidades
ou órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins,
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para obtenção de elementos técnicos

especiali~ados

neces-

sários ao desempenho de suas funções;
IV- remeter, anualmente, ao Procurador-Geral de Justiça, relatório das atividades do Ministério Público relativas
ãs suas áreas de atribuições;
V- exercer outras funções compatíveis com suas finali-

dades, vedado o exercício de qualquer atividade de órgão
de execução, bem como a expedição de atos normativos a
estes dirigidos.

SEÇÃO II
Da ComisSão de Concurso
Art. 34. À Comissão de Concurso, órgão auxiliar de.
natureza transitóriã, fncumbe realizar a seleção de candidatos
ao ingresso na carreira do Ministério Púb!ico? 1!_3 torma da
Lei Orgânica e observado o art. 129, § 39 , da Constituição
Federal.
Parágrafo único. A Lei Orgânica-defini_rá o critério de
escolha do Presidente da Comissão de Concurso de ingresso
na carreira, cujos demais integrantes serão eleitos na forma
do art. 15, inciso III, desta lei.
SEÇÃOIII
Do-Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional
Art. 35. OTentro_de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional é órgão auxiliar do Ministério Público destinado a realizar cursos, seminários, Congressos, simpósios, pesquisas, ati vi~
dades, estudos e publicações visando ao aprimoramento profissional e cultural dos membros da instituição, de seus auxiliares e funcionários, hem como a melhor execução de seus
serviços e racionalização de seus recursos materiais.
Parágrafo único. A Lei OrgâniCa estabelecerá a organização, funcionamento e demais atribuições do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional.
SEÇÃOIV
Dos Órgãos de Apoio Administrativo
Art. 36. Lei de iniciativa do Procurador~Geiãl
tiça disciplinará os órgãos e serviços auxiliares de apoio administrativo, organizados em quadro próprio de c~rreiras, com
os cargos que atendam às suas peculiaridades e às necessidades
da administração e das atividãdes funcionais.
SEÇÃOV

a:e-:rus-: ·

Dos'" Estagiiirios

Art. 37. Os estagiários do Ministério Público, auliliares
das Promotorias de Justiça, serão nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça, para período não superior a três anos.
Parágrafo único. A Lei Orgânica discipHiuil-á a seleção,
investidura, vedaç.ões e dispensa dos estagiáriOS:, que serão
alunos dos três últimos anos do curso de bacharelado de Direito, de escolas oficiais oU recOnhecidas. CAPÍTULO VI
Das Garantias e Prerrogativas dos
Membros do Ministério Público
Art. 38. Os membros do Ministério Público sujeitam-se
a regime jurídico especial e têm as seguintes garantias:
I - vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão pot sentença judicial transitada em
julgado;
I I - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse púPlico;
-
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III- irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneraçãO, o-disposto na Constituição Federal.
§ 19 O membro vitalício do Ministério Público somente
perderá o cargo por sent~nça judicial transitada em julgado,
proferida em ação ciyil própria, nos seguintes casos:
I - prática de crime iriCompatível com o exercício do
cargo, após de_cisão judicial transitada em julgado;
n - ~xe~cí~io da_ ad,V~,caci~; . '
~II - abandono do cargo por prazo superior a trinta dias
corridos;
§ z.;- A ação· civil para a decretação da perda do cargo
será proposta pelo Procurador-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça local, após autorização do Colégio de Procuradores, na forma da Lei Orgâniêa.
Art. 39 .. Em caso de extinção do órgão de execução,
da ComarCa ou mudança da sede da Promotoria de Justiça,
será facultado ao Promotor de Justiça remover-se para outra
Promotoria de igual entrância ou categoria, ou obter a disponibilidade com Vencimeittos integrais e_ a contagem do tempo
de serviço como se em exercfcio-·es:tiveSse.
§ 19 O membro do Ministério Público em disponibilidade remunerada continuará_ Sujeito âs vedações constitucionais e será classificadQ em qUadro especial, provendo-se
a vaga que _ocorrer.
§ 2~' A dispo"nibilidade, nos casos previstos no caput
deste artigO_ out9_rga ao m_e_mbr_o do Ministério Público o direito à percepção de vencimentos e vantagens integrais e à contagem do tenipo dC serviço tomo se em exercício estivesse.
Art. 40._ Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, além de outras previstas na Lei Orgânica:
I - ser ouvido, como testemunha ou ofendido, em qualquer processo ou inquérito, em_dia, hora e local previamente
ajustados com o Juiz_ou_a auto:ridade competente;
11- estar sujeito a intimação ou convocação para comparecimento, somente se expedida pela autoridade judiciária
ou por órgão da Administração Superio"r do Mirlistério Público
competente, ressalvadas as hipóteses constitucionais;
III- ser preso _somente por ordem jUdicial escrita, salvo
em flagrante de Crime iniúiatJçável, caso em que a autoridade
fará, no prazo máXimo de vinte e quatro horas, a comunicação
e a apresentação d9 membro do Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça;
IV -ser processado e julgado originariamente pelo Tribunal de Justiça de seu Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada exceção de ordem constitucional;
V - ser custOdiado ou recolhido à prisão domiciliar ou
à sala especial de Estado Maior, por ordem e à disposição
do Tribunal competente, quando sujeito a prisão antes do
julgamento final;
VI- ter assegurado o direito de acesso, retificação e
complementação dos dados_ e info_rmaçõe_s relativos à sua pessoa, existentes nos órgãos -dã ins-tituição, na forma da Lei
Orgâniéa.
· ·
·

Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público> no exercício de sua função, além de outras
·
·
previstas na Lei OrgâÍlic'a: · · · I - receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar
dispensado aos membros do POder Judiciário junto aos quais
oficiem;
II -não ser indiciado em inquérito policial, observado
o disposto nQ pará~afo único deste artigo;
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III - ter vista dos autos após distribuiÇão às Turmas ou
Câmaras e intervir nas sessões de julgamento, para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato;
IV -receber intimação pessoal em qualquer processo
e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com vista;
V- gozar de inviolabilidade pelas opiniões que extemar
ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentos, nos limites de sua independência funcional;
VI- ingressar e transitar livremente:
a) nas salas de sessões de Tribunais, mesmo além dos
limites que separam a parte !eserv3.da aoS Magistrados;
b) nas salas e dependêncías de audiências, secretarias,
cartórios, tabelionatos, ofícioS da justiça, ·inclusive dos registras públicos, delegacias de polícia e estabelecimento de internação coletiva;
· · · · -" ·
c) em qualquer recinto público ou privado, ressalvado
a garantia constitucional de inviolabilj!Jad~ de; dómiç(Jio;
VII -examinar, em qualquer JuízO ·ou Tribunal, autos
de processos findos ou em andamento·; ainda que conclusos
à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos;
VIII- examinar, em qualquer repartição policial, autos
de flagrante ou inquérito, findos ou e.m- andamento, ainda
que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar
apontamentos;
IX- ter acesso ao indiciado preso, a qualquer momento,
mesmo quando decretada a sua incomunicabilidade;
X- usar as vestes_ talares e as insígnia-s privativas do
Ministério Público;
XI -tomar assento à direita doS Juízes de primeira instância ou do Presidente do Trib_unal, Câmara ou Turma.
Parágrafo único. Quando no curso de invest~gação, houver indício da prática de infração penal por parte de membro
do Ministério Público", a autoridade policial, civil ou militar
remeterá, imediatamente, sob pena de responsabilidade, os
respectivos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem
competirá dar prosseguimento à apuração.
Art. 42. Os membros do Ministério Público terão carteira funcional, expedida na formã da Lei Orgânica; valendo
em todo o território naciori.al coino cédula de identidade,
e porte de arma, independentemente, neste caso, de qualquer
ato formal de licença ou autorizaÇão.
CAPITULO VII
Dos Deveres e Vedações dos Membros do
Ministério PúbUco
Art. 43. São deveres dos membros do Ministério Público, além de outros previstos em lei:
I - manter ilibada conduta pública e particular;
II- zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas
e pela dignidade de suas funçóes;
III -indicar os fundamentos jurídicos de seus pronunciamentos processuais, elaborando relatório em süa manifestação
final ou recursal;
IV- obedecer aos prazos processuais;
V- assistir aos atos judiciais, quando obrigatória ou-conveniente a sua presença;
' -- VI -desempenhar, com zelo e presteza, as suas funções;
VII -declarar-se suspeito ou iinpedido, nos termos da
lei;
VIII -adotar, nos limites de suas atribuições, as providências cabíveis face da irregularidade de que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo;
IX- tratar com urbanidade as partes, testemunhas, funcionários e auxiliares da Justiça;
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X-residir, se titular, na respectiva Comarca;

XI -prestar informações solicitadas pelos órgãos da instituição;
XII -identificar-se em suas manifestaç-ões funciõnais;
XIII -atender aos interessados, a qualquer momento,
nos casos urgentes;
XIV- acatar, no plano administratiVo, as decisões dos
órgãos da Administração Superior do Ministério Público.
Art. 44. Aos membros do Ministério Público se aplicam
as seguintes vedações:
receber, a qualquer título e sob qu~lquer pretexto,
honorános, percentagens ou custas processuais;
II -exercer advocacia;
II1 -exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista;
IV- exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer
outra função pública, salvo uma de Magistério;
V- exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e as exceções previstas em lei.
Parágrafo único. Não constituem acumulação, para os
efeitos do inciso IV deste artigo, as atividades exercidas em
organismos estatais afetos à área de atuação do Ministério
Público, em Centro de Estudo e Aperfeiçoamento de Ministério Público, em entidades de representação de classe e o
exercfcio de cargos de confiança na sua administraÇão e- nos
órgãos auxiliares.

-- I---:

CAPÍTULO VIII
Dos Vencimentos, Vantagens e Direitos
Art. 45. O membro do Ministério Público, convocado
ou designado para substituição, terá direito à diferença de
vencimento entre o seu cargo e o que ocupar.
Art. 46. A revisão da remuneração dos membros do
Ministério Público far-se-á na forma da lei estadual.
Art. 47. Os vencimentos dos membros do Ministério
Público serão fixados com diferença não excedente a dez por
cento de uma para outra entrância ou categoria, ou da entrância mais elevada para o cargo de Procurador-Geral de Justiça,
garantindo-se aos Procuradores de Justiça não menos de noventa e cinco por cento dos vencimentos atribuídos ao procurador-Geral.
Art. 48. A remuneração dos membros dos Ministérios
Públicos dos Estados observará, como limite InãX.imo, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer
título, pelos membros do Poder Judiciário local.
Art. 49. Os vencimentos do Procurador-Geral de Justiça. em cada Estado, para efeito no disposto no § 19 do art.
39 da Constituição Federal, guardarão equivalência com os
vencimentos dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça.
Art. 50. Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas, a membro do Ministério Público, nos termos da lei, as
seguintes vantagens:
I - ajuda de custo, para déspesas de transporte e mudança;
I I - auxt1io~moradia,n~~Comarcas em que não haja residência oficial condigna para o membro do Ministério Público;
fil ~saiârtõ~ra-mítia:;-- ----IV- diárias;
V- verba de representação de Ministéiio Público;
VI- gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral, equivalente àquela devida ao Magistrado ante o qual
oficiar;
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VII- gratificação pela prestação de serviço à Justiça do
Trabalho, nas Comarcas em que náo haja Junta de Conciliação
e Julgamento;
VIII- gratifíCãÇãó ãdiciorial por anO de serviço, incidente sobre o vencimento básico e a verba de representação,
observado o- disposto no § 3~ deste artigo e no incisO XIV
do art. 37 da Constituíção Federal;
IX- gratificaçáo pelo efetivo exercício em -comarca de
difícil provimento, assim definida e indicada em lei ou em
ato do Procurador-Geral de Justiça;
X- gratificação pelo exercício cumulativo de cargos ou
funções;
XI- verba de representação pelo exercício de cargos
de direção ou de confiança junto aos órgãos da Admiriislrã.ção
Superior~

XII- outras vantagens previstas em lei, inclusive as concedidas aos servidores públicos em geral.
§ 1~ Aplicam-se aos membros do Ministério Público os
direitos sociais previstos no art. 7~, incisos VIII, XII, XVII,
XVIII e XIX, da Constituição Federal.
§ 2~ Computar-se-á, para efeito- de aposentadoria, disponibilidade e adicionais por tempo de serviço, o tempo de
exercício da advocacia, até o máximo de quinze anos.
§ 3~ Constitui parcela dos vencimentos, para todos os
efeitos, a gratificação de representação de Ministério PúbliCo.
Art. 51. O direito a férias anuais, Coletivas e individuais, do membro do Ministério Público, será igual ao dos
Magistrados, regulando a Lei Orgânica a sua concessão e
aplicando-se o disposto no art. 7~. inciso XVII da Constituição
--Federal.
_
Art. 52. Conceder-se-á licença:
I - para tratamento de saúde;
II -por motivo de_ doença de pessoa da família;
III- à gestante;
IV- patenidade;
V- em caráter especial;
VI- para casamento, até oito dias;
VII- por luto, em virtude de falecimento do cónjuge,
ascendente, descendente, irmãos, sogros; noras e genros, até
oito dias;
VIII -em outros casos previstos em lei.
Parágrafo único. A lei orgânica disciplinará as licenças
referidas neste artigo, não podendo o membro do MinistéríO
Público, nessas situaçõeS, exercer qualquer de suas funções.
Art. 53._~ São c-õrtSíderados como de efetivo exercício,
para todos os efeitos legais, exceto para vitaliciamento, os
dias em que o membro do Ministério Público estiver afastado
de suas funções em razão:
I - de licença preVista no artigo anterior;
I I - de férias;
III- de cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, no País ou no exterior, de duração máxima de dois anos
e mediante prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público;
IV- de período de trânsito;
V- de disponibilidade remunerada, exceto para promoção, em caso de afastamento decorrente de punição;
VI - de designação do Procurador-Geral de Justiça para:
a) realização de atividade de relevância para a instituição;
b) direção de Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público:
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VII- de exercício de cargos ou de funções de dircção
_de asso_ciação representativa de classe, na forma da Lei Orgânica;
VIII- de exercício das atividades previstas no parágrafo
único do art. 44 desta Lei;
IX- de outras hipóteses definidas em lei.
Art. 54 ... O membro do Ministério Público será aposentado, com proventos integrais, compulsoriamente, por invalidez ou aos setenta anos de idade, e, facultativamente, aos
trinta anos de serviço, após cinco anos de efetivo exercício
na carreira.
Art. 55. Os proventos da aposentadoria, que corresponderão à totalidade dos vencimentos percebidos no serviço
ativo, a qualquer título, serão revistos na mesma proporção
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
-dos membros do Ministério Público em ativ~_dade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos àqueles, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria.
Parágrafo único. Os proventos dos membros do Ministério Público aposentados serão pagos na mesma ocasião em
.que o forem os vencimentos dos membros do Ministério Público em atividade, figurando em folha de pagamento expedida
pelo MinistériO Público.
Art. 56. A pensão por morte, igual à totalidade dos
vencimentos ou proventos percebidos pelos membros em atividade ou inatividade do Ministério Público, será reajustada
na- mesma data e proporção daqueles.
Parágrafo único. A pensão obrigatória não impedirá a
perc€:pção de benefícios decorrentes de_ contribuição voluntária para qualquer entidade de previdência.
Art. 57._ Ao cônjuge sobrevivente e, em sua falta, aos
herdeiros ou dependentes de membro do Ministério Público,
ainda que aposentado ou em disponibilidade, será pago o
auxílio-funeral, em importância igual a um mês de vencimentos ou proventos percebidos pelo falecido.
Art. 58. Para os fins d~ste Capítulo, equipara-se à esposa a companheira, nos termos da lei.

cAPÍTULO IX
Da Carreira

Art. 59. O ingresso nos cargos iniciais da carreira deda aprovação prévia em concur~o público de provas
e titulas, organizado e realizado pela Procuradoria-Geral de
Justiça, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 1~ É obrigatória a abertura do concurso de ingresso
quan_do o número de vagas atingir a um quinto dos cargos
iniciais da carreira. § 2~ ASSegurar-se-ão ao candidato aprovadO a nomeação e a escolha do cargo, de acordo com a ordem de classificação no concurso.
§ 3~ São requisitos_ para o ingresso na carreira,- dentre
outros estabelecidos pela Lei Orgânica:
I - ser brasileiro;
II -ter concluído o curso de baChareladODireitO
em escola oficial ou reconhecida;
'
III-estar quite com o serviço militar;
IV- estar em gozo dos direitos políticos.
§ 4 9 O candidato nomeado deverá apres_entar, no ato
de sua posse, declaração de seus bens e prestar compromisso
de desempenhar, com retidão, as funções do cargo e de cumprir a Constituição e as leis.
-pe~derá

em
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Art. 60_._ ~Suspende-se. até definitivo julgamento, o
exercício fuhdoõal de membro do Ministério Público quando,
antes do decurso do prazo de dois anos, houver impugnação
de seu vitaliciamentO.
§ 1'? A Lei Orgânica disciplinará o prOcedimento de impugnação, cabendo ao Coilselh:o Superior do Ministério Público decidir, no prazo máximó- de sessenta dias, sobre o não
vitaliciamentO _e- ao Colégio de Procuradores, em trinta dias,

eventual recurso.
§ 2? Durante a tramitação do procedimento de impugnação, o membro do Ministério Público per_ceberá vencimentos integrais, contando-se para todos os efeitos o tempo de
suspensão do exercício funcional, no caso de vitaliciamento.
Art. 6L__ A Lei Orgânica regulamentará o regime de
remoção e promoção dos membros do Ministério Público,
observados os seguintes princípios:
I - promoção voluntária, por antigüidade e merecimento, alternadamente, de uma para outra entrãncia ou catego-ria
e da entrânciã. ou categoria mais elevada para o cargo de
Procurador de Justiça, aplicando-se, por assemelhação, o disposto no art. 93, incisos III e VI, da Constituição Federal;
II- apurar-se-á a antigüidade na entrância e o merecimento pela atuação do membro do Ministério Público em
toda a carreira, co-m prevalência de_critérios de ot:dem objetiVa, levando-se inclusive em conta sua conduta, operosidade
e dedicação no exercício do cargo, presteza e segurança nas
suas manifestações processuais, o número de vezes qUe já
tenha participa-do de listas, bem como a freq üência e o aprovei~
tamento em cursos oficiais, ou reConhecidos, de aperfeiçoamento;
III - obrigatoriedade de promoção do Promotor de Jus~
tiça que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas
em lista de merecimento;
IV - a promoção por merecimento pressupõe dois anos
de exercício na respectiva entrância ou ·categoria e integrar
o Promotor de Justiça a primeira quinta parte da lista de
antigüidade, salvo se não_houver com tais requiSitos quem
aceite o lugar vago, ou quando o número limitado de membros
do Ministério Público inviabilizar a formação de lista tríplice;
V - a lista de merecimento resultará dos três nomes mais
votados, desde que obtida maioria de votos, procedendo-se,
para alcançá-la, a tantas votações quantas necessárias, examinados em primeiro lugar os nomes dos remanes_ceotes de lista
anterior;
VI- não sendo caso de promoção obrigatória, a eScOlha
recairá no -mi":inbro do Ministério Público mais votado, observada a ordem dos escrutíníos, prevalecendo, em caso de empate, a antigüidade na entrância ou categoria, salvo se preferir
o Conselho Superior delegar a competência ao ProcuradorGeral de Justiça.
Art. 62. Verificada a vaga para remoção ou promoção,
o Conselho Superior do Ministério Público expedirá, nO prazo
máximo de sessenta dias, edital para preenchimento do cargo,
salvo se ainda não instalado~ _
Art. 63. Para cada vaga destinada ao preenchimento
por remoção ou promoção, expedir-se-á edital di~tinto, sucesSivamente, com a indicação do cargo correspondente à vaga
a ser preenchida.
Art. 64. Será permitida a remoção por permuta entre
membros do Ministério Público da mesma entrância ou categoria, observado, além do disposto na Lei Orgânicii: I - pedido escrito e conjunto, formulado por ambos os
pretendentes;
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II - a renovação de remoção por permuta somente permitida após o decurso de dois anos;
III- a remoção por permuta não confere direito a ajuda
de custo.
Art. 65. A Lei Orgânica poderá prever a substituição
por convocação, em caso de licença do titular de cargo da
carreira ou de afastamento de suas funções junto à Procuradoria ou Promotoria de Justiça, somente podendo ser convocados membros do Ministério Público.
Art. 66. A reintegração, que decorre_rá de sentença
transitada em julgado, é o retorno do membro do Ministério
Público ao cargo, com ressarcimento dos vencimentos e vantagens deixados de perceber em razão do afastamento,_inclusive
a contagem do tempo de serviço.
§ 1' Achando-se provido o cargo no qual será reintegrado o membro do Ministério Público, o seu ocupante passará
à disponibilidade, até posterior aproveitamento.
§ 2~' O membro do Ministério Público reintegrado será
submetid_p a inspeção médica e, se considerado incapaz, será
aposentado compulsoriamente, com as vantagens a que teria
direito se ~fetivada ~ reintegração.
Art. 67. A reversão dar-se-á na entrância em que se
aposentou o membro do Ministério Público, em vaga a ser
provida pelo critério de merecimento. observados os requisitos
legais.
_
Art. 68. O aproveitamento é o retorno dO meMbro do
Ministério Público em disponibilidade ao exei-cício funcional.
§ 1' O membro· do Ministério Público será aproveitado
no órgão de execução que ocupava quando posto em disponibilidade, salvo se aceitar outro de igual entrància ou categoria,
ou se for promovido.
§ 2~' Ao retomar à atividade será o membro do Ministério Público submetido a inspeção médica e, se julgado incapaz, será aposentado compulsoriamente, com as vantagens
a que teria direito se efetivado o seu reiornÓ.
CAPfTuLO-X
Das Disposições Finafs e Transitórias
Art. 69. _ Os Ministérios Públicos dos Estados adequa:
rão suas tabelas de vencimentos ao disposto nesta Lei, visando
à revisão da remuneração dos seus membros e servidores.
Art. ·70. Fica instituída a gratificação pela prestação de
serviço ã Justiça Eleitoral, de que trata o art. 50, VI, desta
Lei.
Art. 71. Os atuais __ocupantes de cargos que exerçam
funções de Ministério Público junto aos Tribunais de Contas
ou Conselhos de Contai, -que não sejam integrantes da carreira
do MinistériO- Público Estadual, passam a integrar quadro
especial em extinção.
_
__ _ _ _
Art. 72. Ao membro ou servidor do Ministério Público
é vedado manter, sob sua chefia imediata~ em çargo ou função
de confiança, cônjuge, companheiro, ou parente--até o segundo
grau civil.
_
_
Art. 73. Para exercer as funções junto à Justiça Eleitoral, por solicitação do Procurador-Geral da República, os
membros do MiniStériO Público do Estado serão designados,
se for o casO, pelo respectivo Procurador-Geral de Justiça.
§ to:> Não ocorrendo designação; exclusivamente para
os serviços eleitorais, na forma do caput deste artigo, o Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público local que
oficie perante o Juízo incumbido daqueles serviços.
§ 2~> Havendo impedimento ou recusa justificável, o
Procurador-Geral de Justiça designará o Substit~to.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 66, DE 1992
dispõe o art. 15, inciso I, desta lei, a lista sêxtupla de membros
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
do Ministério Público será organizada pelo Conselho Superior
c, do Regimento Interno)
de cada Ministério Público dos Està.dos.
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei
Art. 75. Compete ao Procurador-qe!~J de Justiça,_ ouda Câmara n' 127, de 1990)
vido o CQnselho Superior do Ministério Público, autorizar
Discussão, em turno úniCo; do Projeto de Lei da
o afastamento da carreira de membro do_ Ministério Público
Câmara n• 66, de 1992 (n' 8/91, na Casa de origem),
que tenha exercido a opção de _qu_c: _tr~ta o art: 29, § 3'", do
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
Ato das Disposições ConstítucioilaÍs TranSitóri~s, para exercer
sobre o regime jurídico da exploração dos portos orgao cargo, emprego ou função_ de nível equivalente ou maior
nizados e das instalações portuárias e dá outras provina Administração Direta ou Indireta.
dências, terido pareceres das Comissões
Parágrafo único: O período de afastamento da carreira
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favor~v~L
estabelecido neste artigo será considerado de efetivo exercício,
ao Projefo, c.Oiii 28- Erriendas que apresenta, e pela
para todos_os efeitos legais. exceto para remoção ou promoção
-Prejudicialidade do Projeto de Lei da Câmara n9 127,
por merecimento.
de 1990. .
Art. 76. A Procuradoria-Geral de Justiça deverá pro-de Assuntos Económicos_, favorável ao Projeto,
por, no prazo de um ano da promulgação desta Lei, a criação
-com Emendas de n~ 1 a 3, 16 a 30; favoravelmente
ou transfonnação de cargos correspondentes às funções não
às Emendas da Comissão de Constituição, Justiçã e
atribuídas aos cargos já existentes.
Cidadania sob no;os 3, 7, 8, 12, 14. 21 a 26,-sob a forina
Parágrafo único. Aos Promotores d~ JU.st~ça que exeCudas Emendas n~ 4, 6 a 15-CAE, contrádo às Emendas
tem as funções previstas neste artigo assegurar-se-á prefede no;o.~ 1, 2, 4, 5, 9 a 11, 13, 15 a 20. 27 e 28; favoraVelrência no concurso de remoção.
mente à de n" 6, na forma de subemenda que apresenta;
Art. 77. No âmbito do Ministério Público, para os fins
e pela prejudicialidade do Projeto de Lei da Câmara
do disposto no art. 37, inciso XI, da Constliu_ição Federal,
n• 127, de 1990.
ficain estabelecidos corilo limite de remuneração os valores
(Dependendo
de Parecer)
·
percebidos em espécie, a qualquer título, pelo ProcuradorNos termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno,
Geral de Justiça.
Art. 78. O Ministério Público poderá firmar convênios__ _ designo o nobre _Senador Júlio Campos para proferir o Pare-__
com as associações de membros de instituição com vistas à cer, em substituição à Comissão de Serviços de Infra-Estrumanutenção de serviços assistenciais e culturais a seus asso- tura.
ciados.
- ..
..
Art. 79. O disposto nos arts. 57 e 58 desta Lei aplica-se,
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Para proferir pare~
a partir de sua publicação, aos proventos e pensões anteriorcer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois de uma longa
mente concedidos, não gerando efeitos financeiros anterior- e exaustiva negociação Q.e quase seis _meses nesta_ Casa, finalmente à sua vigência.
mente chega ão Plenário, para discussão final e votação, 9
·
. _.
Art. 80. Aplicam-se aos Ministérios :PúbJícos dos ~sta~
Projeto de Lei da Câmara n? 66, de 1992, que dispõe sobre
dos, subsidiariarilente;-as-ncirmas da Lei-Orgânica do MiniS:o regime jurídico da çxploração dos portos organizados e_
tério Público da União.
das rristaiações portuáriaS e dá outras providências, tramitando
Art. 81. Os Estados adaptarão a organização de seu. em conjunto- com o Projeto de Lei da Câmara- rl.? 127, de
Ministério Público aos preceitos desta Lei, no prazo de cento
1990, que dá nova r~dação ao art. 1' do Decreto-Lei n• 6.46().
e vinte dias a contar de sua publicação.
de 2 de maio de 1984, que regula a construção e exploraçao
Art. 82. O dia 14 de dezembro será considerado HDia
d~ irisúilações portuárias rudimentares.
Nacional do Ministério Público."
·
· Sr. Presidente, Srs. Senadores? havíamos preparado um
Art. 83. Esta lei entra em vigor na ?at~ --~e sua publirelatório c·ompletv sobre esse importante Projeto da Modercação.
níi:~Ção_ dos Por;os Brasileiros, mas, çi~pois de intensa negoArt. 84. Revogam-se as disposições eín- lontrário.
ciaÇão com as lideranças partidárias, depois de ouvir a repr~
sentação dos :empresários, dos trabalhadores e do própno
Governo Federal, através do Ministério dos Transportes, que
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discustambém se fez presente nesta Casa, dialogando con-osco o
são o substitutivo, em· furnO suplementar. (Pausa.)
Sr. Miqistro Alberto Goldman, trazendo, até niesmo, por
Não havendo quem peça a palavra, encerr.o a discussão.
escrito úm amplo relatório sobre o ponto de vista do GoVerno
Encerrada a discussão sem apresentação de emendas,
Federal com relação a esse projeto, chegamos à conclusão
o substitutivo é dado como definitivamente adotado, nos terfinal.
mos do art. 284 da nossa Lei Interna.
Vamos ser breve no nosso relatório, a fim de agilizar
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
a sua votação; sem um discurso, embora o mom~nto o mereça:
Este projeto está no con-gresso há quase do1s anos - fot
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Consulto
ele encaminhado aqui em 1991 Pelo ex-Presidente Fernando
o Plenário s_obre a prorrogação da sessão por 30 minutos.
Collor, e depois, sofreu inúmeras modificações na Câmara
(Pausa.)
·e também aqui, no Senado.
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sesAtendendo às lideranças partidárias, com o aval do prósão.
prio Líder do Governo e de todos os integr~tes da nossa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item~:
Comissão, e como Relator. oelo exposto, opmo, tal como
Art. 74.

Para fins do disposto no ·art. 104, parágrafo

único, inciso II, da Constituição Federal e, observado a· que
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antes opinaram os ilustres Relatores anteriores, Mansueto
de Lavor, José Eduardo Vieira e AffonsoCamargo, pela aprovação integral do PLC n' 66/92, pela prejudicialidade do PLC
n<? 127/90 e pela rejeição de todas as emendas apresentadas
nas comissões técnicãs. Com exceção das emendas acordadas,
na tarde de hoje, no seu gabinete, sob a sua brilhante Presidência e com a participação de todas as Lideranças partidárias,
acatamos as seguintes emendas:
A prhrteiÍ"a emenda trata da gestão da mão-de-obra e
do trabalho portuário, que é a seguinte:
Substitua~se o caput do art. 18 pelo seguinte:
Art. 18- Em cada porto organizado, será constituído um órgão gestor de mão-de-obra do trabalho
portuário avulso, que será formado, paritariãmente,
por representantes de empresários e trabalhadores,
com as seguintes fiti.alidades:
§ 19 Integrará, também, o órgão gestor, com função conciliadora e arbitral, um representante do poder
público _a que estiver subordinado o porto.
§ 29 No caso de vir a ser celebrado contrato~
acordo, ou convenção coletiva de trabalho entre trabalhadores e empre~ários, este precederá o órgão gestor
a_ que se refere o caput deste artigo e dispensará a
sua intervenção nas relações entre capital e ,trabalho
no porto.
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ciel, bem como a colaboração do ex-Ministro Affonso Camargo e a de todos os Senadores que tinham emenda a este
projeto e tiveram a gentileza delas abrir mão, para que puséssemos uma agilidade num prazo, até certo ponto, recorde,
de aprovar esta emenda. Somos gratos não apenas à liderança
dos trabalhadores portuários, que deram apoio a esse projeto,
como também aos nossos empresários -portuários, que deram
a sua parcela de contribuição.
Fazemos um apelo para que, neste instante, a Nação
brasileira entendã ~que é ·necessário s6m3riiiOS Torça- Governo, Congresso, empresários e trabalhadores - no soerguimento da economia nacional.
A aprovação do Projeto de Modernização dos Portos
vai Úzer cOm- que_- Q_ BraSil, a partir de agora, tenha uma
agiliqade maior n~ -sllã área portuár.ia, melhorando com isso
a nossa Balança Comercial, exportando mais e gerando mais
empregos nesta Nação que tem, hoje, alguns milhões de desempregados.
Esperamos~ com o apoio de uma política portuária moderna, ·possamos chegar aos cingüenta bilhões de dólares de exportação dos produtos brasileiros ..
Mais uma v_ez, agradecemos a todos os ilustres Companheiros Senadores pelo apoio nesta difícil decisão. Temos
certeza, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de que cumprimos
com o nosso deVer e_ esperamos a aprovação unânime, se
possível, desta Casa a este tão importante Projeto da Modernizaç.ão dos Portos. brasileiros.
Muito obrigado.

§ 39 No Caso do concessionário do porto ser pessoa jurídica de direito privado, o representante do poder público
será indicado pelo Ministro dos Transportes."
~ O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Casa ouviu
Acrescentamos uma emenda substitutiva que diz o segUino parecer do nobre Relator, Senador Júlio Campos, qüe conte: "Onde houver a expressão "convenção ou acordo coletivo
cluiu o seu parecer, privilegiando o projeto originário da Câ-de traball:to", substitua-se pela expressão "contrato, convenmara dos Deputãdos com emendas adiüvã.s, fonituladas em
ção ou· acordo coletivo de trabalho", acrescentando a isso
entendimento coni as lideranças partidárias que, no Gabinete
a palavra '"'contrato".
da Presidência, durante a tarde de hoje, debruçaram-se_ por
Esta Relato ria acata a emenda do eminente Senador João
três horas consecutivas para que se buscasse uma proposição
Calmon, grande Líder da Educação brasileira,_ que já tinha
sido estudada em outras comissões, acrescentando-se o art. - capa:z de concmar _os -interesses ãté aqúí divergentes nesta
Casa. Portanto, á Mesa agradece ao nobte Senador Júlio C3inn9 32, renumerando-se os demais.
pos o seu desempenho e_xtremamente proficiente na manifes::
, , · · "ArL32-,., Os Conselhos de Autoridade Ponuá- ~ tação que agora tOina pública, que é o seu parecer, concluindo
. ria, CAP, instituirão centros de treinamento profispela apresentaçãO' de emendas aditivas ·ab projeto.
sional, destinados à formação e aperfeiçoamento de
Com a palavra o nobre Senador Josaph~.t Marinho.
pessoal para o desempenho de cargos e exercício de
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pronuncia
funções e ocupações peculiares às operações portuárias
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente:
e suas atividades correlatas."
Não sei se faió pela ordem. QuéiO facilitar. Quetia pe~ir
a atenção do nobre Relator. Parece que s~ impõe uma revisão
Anexamos~ também, a este projeto a seguinte emenda
no texto entre o caput do artigo e o que se chama § 19 e
aditiva: u Ac-rescente-se nas Disposições Transitórias ds se§ 2'. O caput do art. 18 proposto diz:
guintes artigos:
·
"Art. 18 -Em cada porto organizado será constiArt. (aiilda não numerado): "Na falta de contrato,
tuído um ófg-ão gestor da mãO-de-obra do trabalho
convenção' ou acordo coletivo de trabalho deverá ser
portuário avulso, que será forinado paritariamente por
crÚ1do o órgão gestor a que se refere· o- art.- 18, no
representantes de empresários -e trabalhadores, com
90~ dia a contar da publicação desta lei."
as seguintes finalidades.
§ 19- integrará também o órgão gestor com função conciliadora e arbitrar urn representante do Poder
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse o relatório que temos
Público".
a apresentar.
Nesta oportunidade, queremos agradecer pelo apoio e
Evidentemente, não é firialidadc" ,O órgão representante
pela colaboração, pela boa vontade oferecidas no dec_orrer
do poder público deve ser considerado integrante do órgão
de todas as atividades e a compreensão, em especial, dos
gestor, embora com função conciliadora.
Senadores Mário Covas, Mansueto de Lavor e Esperidião
O Sr. Júlio Campos - As finalidades foram mantidas
Amin, dos Líderes de todos os partidos políticos que cOmpõem
do projeto original.
. esta Casa, em especial a do nosso Líder, Senador Marco Ma-
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O SR. JOSAPHAT MARINHO- Mas como se procedeu
a leitura, parece que as finalidades são os parágrafos que
se seguem.
O_Sr. Júlio Campos- Nobre Senador, é que este Senador
é muito humilde, é pessoa do Mato Grosso, lá do interior,
que nunca mexeu com portos.
O SR. JOSAPHAT MARINHO -Aqui não há humilde
e não-humilde, todos somos rigorosamente iguais~
O Sr. Júlio Campos - Muito obrigado. É que foi uma
falha da leitura.
O SR. JASAPHAT MARINHO -Permita-me apenas.
então, sugerir-lhe que depois da enumeração das finalidades ...
O Sr. Júlio Campos - ... fosse primeiro "admJnístrar o
fornecimento da mão-de-obra".
O SR. JOSAPHAT MARINHO _:Não. É considerar a
presença do representante do Poder Público como integrante
do órgão gestor, com função concil~adqra. e_ arbitral, com as
seguintes finalidades ...
O Sr. Júlio Campos- Perfeito.
O SR. JOSAPHAT MARINHO -Parece também que
onde se diz "'empresários" deva dizer-se empregados e tomadores de serviços.
O Sr. Júlio Campos- Concordo ple-namente.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradecido a V. Ex•.
Eu só queria colaborar.
O Sr. Júlio Campos- Sr. Presidente, foi devido à pressa
com qoe tivemos de redigir que saiu algum erro.
O SR.--PRESIDENTE\Mauro Benevides) - A Presidência esclarece aos -Srs. Senadores que se houver alguma
sugest~o de emendas poderão, na forma r_egimental, encaminhar à Mesa suas proposiÇões.
O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Apósaleitura das emendas, a Presidência concederá a palavra ao nobre
Senador Mansueto de Lavor, que foi um dos grandes e proficientes propugnadores da aprovação desta matéria.
Sobre a mesa, emendl:!s que serão lidas pelo Sr. 1 Secretário.
São lidas as seguintes
<;>

Emenda n• 120
Substitua-se o caput do artigo 18 pelo seguinte:
Art. 18. Em cada porto organizado será constituído um
órgão -gestor da mão de obra do trabalho portuário avulso,
que será formado paritariamente por representantes de empregados e, dele participando um representante do poder político com função conciliadora e arbitral, com as seguintes finalidades.
__
_
§ 19 No caso de vir a ser celebrado Contrato, Acordo
ou Convenção Coletiva de Trabalho e~tre trabalhadores e
empresários, este precederá o órgão gestor a qtfê_ se ref~re
o caput deste artigo e dispensará a sua intervenç_ão nas relações
entre capital e trabalho no porto.
_
-- .
_ _
§ 2-;> No caso do Concessionário do porto ser pessoa
jurídica de direito privado, o representante do Poder Público
será iridicado pelo Ministro dos Transportes.
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Emenda n9 121
Onde houver a expressão "Convenção ou Acordo Coletive de Trabalho", substitua-se pela expressão "Contrato,
Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho".
Emenda n~ 122
Acrescente-se o .seguinte artigo 32,_remunerando-se os
demais:
ArL 32. Os Conselhos de Autoridade Portuária CAP- instituirão Centros de Tr'einamente Profissiomll destinados à formação e aperfeiçoa~ento cte pessoalpara o desempenho de _cargos e o exercício de funções e ocupações peculiares às operações portuárias e suas atividades correlatas.
Emenda n~ 123
Acrescenta-se nas Disposições Tfa-risftórias, ó seguinte
artigo:
Art.
-Na falta de Contrato, Convenção ou Acordo
COletivo de Trabalho, deverá ser criado o órgão gestor a
que se refere o artigo 18 no nonágésíri:tO (90) dia a contar
da publicação desta Lei.
Emi:mda n~ 124
Acrescenta-se nas Disposições Transitórias, O seguinte
artigq:
Art.
-Na falta de Contrato, Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho, deverá ser criado o órgão gestor a
que se refere o artigo 18 no nonágésimo (90) dia a contar
da publicação desta Lei.
Sala das Sessões, 19de janeiro de 1993._......,Júlio Campos.
Emenda n~ 125
EMENDA SUPRESSIVA AO
PROJETO DE LEI N' 66/91.
(PL 8191. na origem)
Dê-se nova redação ao art. 26:
""Art. 26. Para execução das operações portuárias previstas nesta lei, os operadores portuárioS pOderão dispor de
trabalhadores com vínculo empregatício a prazo indeterminado, e de trabalhadores avulsos registrados.
Parágrafo único. Os trabalhadores avulsos- seião requisitados pelos operadores portuários aos órgãos de gestão de
mão-de-obra, na quantidade de que necessitem e independentemente de crit~rio de rodízio."

Justificação
O artigo acima propOSfõ OOjetiva consagrar nas atividades
portuárias os princípios ConstitucionáíS da liberdade de trabalhar, de contratar e da livre iniciativa, de há muito reclamados
pelos usuários do nosso Sistema Portuário. Quan~o ao parágrafo único, visa deixar à opção _do tomador dos s-erviços
a quantidade de trabalhadores de que necessitará, evitando,
assim. os abusos em termos de excesso de pessoal numa operação de carga ou descarga.
Sala das Sessões. 19 de janeiro de 1993.- Senador Albano Franco.
Emenda n• 126
EMENDA SUPRESSIVA AO
PROJETO DE LEI N• 66191,
(PL 8/91. na origem)
Dê-se noVa redação ao art: 54:
_
"Art. 54. As i"'stalações portuárias de uso privati,vo poderão utilizar trabalhadores cpm vínculo empregatfcio, inde-
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pendente do registro a que se refere o inCiso II do art. 27.
ou trabalhadores avulsos registrados, mesmo quando opera~
rem com cargas-de terceiros, independentemente de sua localização, dentro ou fora da área do porto organizado."
Justificação
A emenda proposta visa dar aos terminais privados liberdade de operação como forma de possibilitar a implantação
de novos terminais e favorecer a livre concorrência -entie--os
mesmos.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993.- Senador Albano Franco.
Emenda n• 127
EMENDA SUPRESSIVA AO
PROJETO DE LEI N' 66/91,
(PL 8/91, na origem)
Suprima-se o parágrafo único do art. 54.
Justificação

Busca-se eliminar os resquícios dO iriConstitucional monopólio da mão-de-obra avulsa, que permaneceram no texto
aprovado pela Câmara.
O parágrafo que sé Propõe- eliminar atenta contra vários
dispositivos constítucionais, err.i especial o art. 59,- XIII, que
assegura o livre exercício de qualquer trabalho ou profissão.
Além disso, a proposição ínsita no parágrafO úniCo, dO
art. 54, prestar-se-á a (i) gerar confusão nos terminais; (ii)
dificultar a modernização dos sistemas de_ cargas e descargas,
tendo em vista a cogencia da manutenção do statu quo quanto
ao número de trabalhadores; (iii) Orieiai, desnecessariamente,
as operações nos terminais em decorrência- do pagamento de
uma mão-de-obra subtilizada.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993. -Senador Albano Franco.
Emenda n• 128
EMENDA SUPRESSIVA AO
PROJETO DE LEI N' 66/91,
(PL 8/91, na origein)' .

Dê-se nova redaçao ao parágrafo único do art. 54:
"Para os efeitos do disposto neste artigO aS atlúiiS instalações portuárias de uso privatiVo deve.m manter, pelo prazo
de quatro anos contados da publicação desta Lei, a atual
proporção entre trabalhadores sem registro, com vínculo empregatício, e trabalhadores avulsos registrados."
Justificação
O dispositivo apfovado pereniza a situação existente, o
que é incompatíVel coni a--eConoml:l-niOdema, de rápida mutuação. Justifica-se, portanto, que Seja fixado um prazo~Para
esse "engessamento", dentro do qual as partes terão suficientes condições para se adaptar ao novo sistema portuário.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993.- Senador Albano Franco.
Emenda n• 129
EMENDA SUPRESSIVA AO
PROJETO DE LEI N' 66/91,
(PL 8/91,na origem)
Suprima-se inteÇãfmellte os artigos 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67, renumerando-os demais.
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Justificação
Os artigOs aCima tratam do Adicional de indenização
do Trabalhador Avulso - AITP, bem como do_ fundo corres~
pendente.
A revogação se impõe por três razões:
to) Fica, no projeto de lei, mantida a exclusividade do
trabalho dos avulsos;
2?) Cria" mais uin encargo sobre as já oneró"sas operações
portuárias;
39 ) ConstituíMse Q fundo em mais um privilégio para uma
categoria, o qual não se justifica se atentar para a grande
maioria dos trabalhadores.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993. -Senador Álvaro
Franco.
Emenda n• 130
EMENDA SUPRESSIVA AO
PROJETO DE LEI N• 66/91,
(PL 08/91, na origem)
Dê-se nova redação ao an. 73:
"Art. -1'3. Ficã.ffi revogados os Decretos n9S 24.324, de
1' de junho de 1934, 24.447, de 22 de junho de 1934, 24.508,
de 29 de junho de 1934, 24.511, de 29 de junho de 1934,
e 24.599, de 06 de julho de 1934, os arts. 254 a 292 e o
inciso VIII do art. 544 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 1' de maio de 1943,
·os Decretos-Lei n9s 6.460, de 2 de maio de 1944, e 8.439,
de24 de dezembro de 1945, as Leisn(IS 1.561, de 21 de fevereiro
de 1952, 2.162, de 4 de janeiro de 1954,2.191, de 5 de março
de 1954, 4.127, de 27 de novembro de 1965, e 4.860, de 26
de novembro de 1965, os Decretos-lei n9s 3, de 27 de janeiro
de 1966, 5, de 4 de abril de 1966, 83, de 26 de dezembro
de 1966, 1.023, de 21 de outubro de 1969, os incisos VI e
VII do art. 1' do Decreto-lei n• 1.143, de 30 de dezembro
de 1970, as Leis ri• 6.222, de 10 de julho de 1975, 6.914,
de 27 de maio de 1981, e 7.002, de 14 de"junho de 1982,
bem assim as demais disposições em contrário."
Justificação
Entrando em vigor a nova legislação portuária, não há
por que manter por mais 180 dias alguns dispositivos da CLT
que dizem respeito exclusivamente-a uma categoria de avulsos,
quando a legislação vigente para as- demais terá sido revogada.
O prazo acima é, além disso, iricompatfvel com aquele
fixado para a constituição dos órgãos de gestão de mãoMdeobra, o que ocasionaria sérios problemas na.implantação da
lei.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993.- Senador Albano Franco.
Emenda n• 131
EMENDA SUPRESSIVA AO
PROJETO DE LEI N' 66/91,
(PL 08/91, na origem)
Dê-se nova redação ao art. 73:
"Art. 73. Ficam revogados, no prazo de noventa dias,
contados da publicaçª-o desta Lei, os arts. 254 e-292 e o inciso
VIII do art. 544 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de 1' de maio de 1943."
Justificação
A presente emenda Visa corrigir incoerência COnstante
do projeto aprovado que, embora estabeleça prazO de 90 dias_
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para a criação dos órgãos de gestão de mão-de-obra, mantém,
por 180 dias, a legislação vigente, abs_olutamente incompatível

com o novo sistema.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993. -Senador Albano Franco.
Emenda n• 132
EMENDA SUBSTITUTIV A AO
PROJETO DE LEfDÁTÂMARA N' 66, DE 1992

Dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos
portos organizados e das instalações portuárias e dá
outras providências.
Congresso_ Nacional decreta:
CAPITULO I
Da exploração fio porto e das operações portuárias
Art. 1" Cabe à União explorar, diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização- o porto.
§ 1~ Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
I - Porto organizado: o construído e aparelhado para
atender as necessidades da navegação e da movimentação
e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela
União, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob a
jurisdição de uma autoridade portuária;
II- Operação portuária: a de embarque ou desembarque
de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte
aquaviário, realizadas no porto e dentro do navio, relativas
a carga, descarga, transbordo, estiva, desestiva, conferência,
conserto, capatazia e arrumação em cais, terrenos ou armazéns, recepção, armazenagem e entrega, bem assim as demais
operações complementare~, inclusive vigilância de embarcações e superintendência de carga;
III - Operador portuário: a pessoa jurídica pré-qualifícã.da para a execução de operação portuária na área do
porto organizado;
IV - Área do porto organizado: são as áreas contínuas
e descontínuas compreendidas pelas instalações portuárias,
quais sejam, ancoradouros, docas, ·cais, pontes e piers de atracação_e acostagem, terrenos, armaz~ns, edificações e ~ias de
circulação interna, bem como pela infra-estrutura de proteção
e acesso __aquaviário ao porto tais como guias-corretes, quebramares, eclusas, canais, bacias de evolução e áreas de fundeio
que devam ser mantidas pela Administração do Porto, referida
na Seção II do Capítulo IV'desta Lei.
V - Instalação portuária de_ uso privativo: a explorada
por pessoa jutídica de direito público ou privado, dentro ou
fora da área do p<'rtO, utilizada na movimentação e ou armazenagem de merc~.dorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviár:o.
§ 2~ A concessão do porto organizado será sempre precedida de li.;itação realizada de acordo com a lei que regulamenta o mgime de concessão e permissão de serviÇos públicos.
§ :;o A autorização para a exploração do porto poderá
ser de~erida a Estado ou Município, facultada, ness_e caso,
a celr,bração -de contrato de gestão com pessoa jurídica de'
direito privado da qual participem, em igualdade de condições,
usuários e trabalhadores. _
Art. 2o A prestação de serviços por operadores portuários e a construção, total ou parcial, conservação, reforma,
ampliação, melhoramento e exploração de instalações portuárias, dentro dos limites da área do porto organizado, serão
realizadas nos termos desta Lei.
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Art. 39 Exercem suas funções no porto organizado, de
forma integrada e harmónica, a Administração do Porto, denominada autoridade portuária, e as autoridades aduaneira,
marítima, sanitária, de saúde e de polícia marítima, bem como
as diversas categorias de trabalhadores portuários avulsos que
nele prestem serviços.
CAPÍTULO II
Das instalações portuárias
Art. 4~ É assegurado aos interessados o direito à construção, arrendamento e exploração de instalações portuárias,
dependendo:
I - de contrato de arrendamento celebrado com a União,
no caso de exploração direta, ou com sua concessionária,
sempre através de licitação, qu:a:ndo localizada dentro dos
limites da área do porto organizado;
II - de autorização do ministériO competente, quando
se tratar de terminaL de uso privativo, desde que fora da
área do porto organizado, ou quando o interessado for títular
do domínio útil do terreno, mesmo que situado dentro da
área do porto organizado.
§ 1~ A celebração do contrato e a autorização a que
se referem os incisos I e II deste artigo devem ser precedidas
de consulta: à aUtoridade aduaneira e ao poder público municipal e de aprovação do Relatório de Impacto sobre o Meio
Ambiente -RIMA.
§ 2~ A exploração das instalações portuárias de que trata este artigo far-se-á sob uma das seguintes modalidades:
I - uso público;
n- uso privativo:
a) exlucisivo, para movimentação de çarga própria;
b) misto, para movimentação de carga própria e de terceiros.
§ 3• A exploração de instalação portuária de uso público fica restrita à área do porto organizado. - § 4~ São cláusulas essenciais no contrato a que se refere
o inciso I do caput deste artigo, as relativas:
l -ao objeto, à área de prestação do serviço e ao prazo;
II- ao modo, forma e condições da exploração do serivço, com a indicação, quando for o cas.o, de padrões de qualidade e de metas e prazos para o seu aperfeiçOamento;
III - aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros
definidores da qualidade do serviço;
IV- ao valor do contrato, nele compreendida a remuneração pelo uso d_a. infra-e_strutura a -ser- utilizada ou posta à
disposição da referida instalação, inclusive a_ de proteção e
acesso aquaviário;
V - à obrigação de execução das obras de construção,
reforma, ampliação e melhoramento, com a fixação dos respectivos cronogramas de execução físico e financeiro;
VI -aos direitos e deveres dos usUários, cOiri as obrigações correlatas do contratado e as sanções respectivas;
VII - à reversão de bens aplicados no serviço;
-VIII- aos direitos, garantias e obrigações do contratante
e do contratado, inclusive, quando for o caso, os relacionados
com as previsíveis necessidades de futuras suplementaçóes~
alterações e expansões do serviço e conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação das instalações;
IX- à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos e dos métodos e práticas de execuçãO dos serviços;
X - às garantias para adequada execução do contrato;
XI - ao· início, término e, se for o caso, às condições
de prorrogação do contr~to, que poderá ser feita uma única
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vez, por prazo máximo igual ao originalmente contratado,
desde que prevista no edital de licitação e que o prazo total,

incluído o_ da prorrogação, não execeda a cinqüe!lta anos;
XII- à responsabilidade do titular da instalação portuá~
ria pela inexecução ou de_ficiente execução dos serviços;
XIII- às hipóteses de extinção do contrato;
XIV - à obrigatoriedade de prestação de informações
de interesse da Administração do Porto e das demais autori~
dades no porto, inclusive as de interesse específico da Defesa
Nacional, para efeitos de mobilização;
XV- à adoção e ao cumprimento das medidas neces~
sárias à fiscalização aduaneira de mercadorias, veículos e pessoas;
XVI- ao acesso, pelas autoridades do porto, às instala~
ções portuárias;
XVII- às penalidades contratuais e sua forma de aplicações;
XVIII- ao foro;
§ 5• o disposto no inciso VI do parágrafo anterior se
aplica aos contratos para exploração de instalação portuária
de uso público.
__
_
_
§ 69 Os investimerifos realizados pela arrendatária de
instalação portuária localizada em terreno da União localizado
na área de porto organizado reverterão _à União, observado
o disposto na _lei que regulamenta o regime de concessão
e permissão de serviços públicos.
Art. 59 O- interessado na construção e exploração de
instalação portuária dentro dos limites da área do porto organizado deve requerer à Administração do Porto a abertura da
respectiva licitação.
§ 19 Indeferido o requerimento a que se refere o caput
deste artigo cabe recurso, no prazo de quinze dias. ao Conselho de Autoridade Portuária de que trata a Seção I do Capítulo
IV desta Lei.
§ 29 Mantido o indeferimento cabe recu_rso, no prazo
de quinze dias, ao ministériO competente.
§ 39 Na hipótese de o requerimento ou recurso não ser
decidido nos prazos de trinta dias e sessenta dias, respectívamente, fica facultado ao interessado, a qualquer tempo, considerá-lo indeferido, para fins de apresentação do recurso a
que aludem os parágrafos anteriores.
-Art. 69 Para os fins do d.isposto no inciso II do art.
49, considera-se autorização a delegação, por ato unilateral,
feita pela União a pessoa jurídica que demonstre capacidade
para seu desempenho, por sua conta e risco.
§ 19 A autorização_ de que trata este artigo será formalizada mediante contrato de adesão, que conterá as cláusulas
a que se referem os incisos I, Il, UI, V, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XV, XVI, XVII e XVIII do § 4• do, art. 4• desta
Lei.
§ 29 Os contratos para movimentaçãó de cargas de terceiros reger-se-áo, exclusivamente, pelas normas de direito
privado, sem participação ou responsabilidade do poder público.
§ 39 As instalações de que trata o caput deste artigo
ficarão sujeitas a ftscalização das autoridades aduaneira, marítima sanitária, de saúde e de polícia marítima.
CAPÍTULOID
Do operador portuário
Art. 79 Cabe aos operadores portuários a contratação
das operações portuáriaS, nos termos do Regulamento de Exploração do Porto, previsto no parágrafo 1' do art. 16 desta
Lei.
- .
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Parágrafo único. Nos portos caberá ao Conselho de Autoridade Portuária - CAP. - decidir _quando é ~~ispensável
ou _não a intervenção de operadores portuários.
Art. 89 A pré-qualificação do operador portuário será
efetuada junto à Administração do Porto, na forma de norma
publicada pelo Conselho de Autoridade Portuária com exigências claras e o_bjetivas. _
§ 1o As normas de pré-qualificaÇão referidas no caput
deste artigo devem obedecer ao~ princípios da legalidade,
moralidade e igualdade de oport,unidade.
§ 29 AdmillistíaÇão do POrto -terá trinta dias, cônta:dos
do pedido do interessado, para decidir.
§ 3• Considera-se pré-qualificado- GOmo operador portuário a Administração do Porto.
Art. 99 O operador portuário resporide peranfi:
I - a Administração do Porto, pelos danos culposaJ!lente
causados à infra~estrutura, às instalações e ao equipamento
de que a mesma seja a titular ou que, sendo de propriedade_
de terceiro, se encontre a seu serviço ou sob sua guarda;
II- o proprietário ou consignatário "da mereadoria, pelas
perdas e danos que ocorrem durante as operações que realizar
ou em decorrência delas;
III- o armador, pelas avarias provocadas na embarcação
ou na mercadoria dada a transporte;
IV -o trabalhador portuário, pela remuneração dos ser~viços prestados e respectivos encargos;
_
V -os órgãos competentes, pelo recolhimento dos tributos incidentes sobre o trabalho portuário avulso.
Art. 10. O operador portuário é responsável, perante
a autoridade aduneir;:t~ p_elas mercadorias sujeitas a controle
aduaneiro, no período em que essas lhe estejam confiadas
ou quando tenha controle ou uso exclusivo de área do porto
onde se acham depositadas ou devam transitar.
Art. 11. Quando as mercadorias a que se referem o
inciso II do art. 9 e o artigo anterior estiverem em áre'il contro~
lada pela Administração do Porto e após o seu recebimento,
conforme definido pelo regulamento de exploração do porto,
a responsabilidade cabe à Administração do Porto.
Art. 12. O disposto nos artigos anteriores não prejudica
a aplicação das demais normas legais referentes ao transporte
marítimo-~ inclusive as decorrentes de convenções internacionais ratificadas, enquanto vincularem internacionalmente à
República Federativa do Brasil.
Art. 13. O serviço de movimentação de cargaa bordo
da embarcação deve ser executado de acorçl.o com a instruÇão
de seu comandante ou de seus prepostos, que serão responsáveis pela arrumação ou retirada da carga nq que se refeie
à segurança da embarcação, quer no porto, quer em viagem.
Art. 14. O operador portuário é responsável pela direção e coordenação das operações portuárias que efetuar, sendo executadas a bordo das embarcações por conferente de
sua livre escolha, disciplinada em convenção ou acordo coletive de trabalho,__ sem prejuízo das funções_ de chefia de cada
equipe das outras respectivas categorias profissionais em serviço.
Art. 15. Fica permitido às cooperativas formadas por
trabalhadores portuários avulsos, registrados de acqrdo com
esta Lei, se estabelecerem com-o operadores portuários para
a exploração de instalações portuárias, dentro ou fora dos
limites da área do porto organizado.
CAPITULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO DO PORTO ORGANIZADO
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Do conselho de autoridade portnári&

Art. 16. Será institUído, em cada porto organizado ou
no âmbito mediante concessão, um Conselho de Autoridade
Portuária.
§ 1<:> Compete aO Conselho de Autoridade Portuária:
I - baixar o regulamento de exploração;
II- homologar o horário de funcionamento do porto;
III - opinar sobre a proposta de orçamento do porto;
IV -promover a racionalização e a otimízação do uso
das instalações portuárias;
V - fometar a ação industrial e comercial do porto;
VI- zelar pelo cumprimento das normas de defesa da
concorrência;
VII- desenvolver mecanismos para atração de cargas;
VIII- homologar os valores das tarifas portuárias;
IX -manifestai-se sobre os programas de obras, aquisições e melhoramentos da infra-estrutura portuária;
X- aprovar o plano de desenvolvimento e zoneamento
do porto;
XI -promover estudos objetivarido compatibilizar o plano de desenvolvimento do porto com os programas federais,
estaduais e municipais de transporte em suas diversas modalidades;
XII- assegurar o cumprimento das normas de proteção
ao meio-ambiente;
XIII- estimular a competitividade;
XIV- indicar um membro da classe empresarial e outro
da classe trabalhadora para compor o conselho de administração ou órgão equivalente da concessionária do porto, se
entidade sob controle estatal;
XV- baixar seu regimento interno;
XVI- pronunciar-se sobre outros assuntos de interesse
do porto.
§ 2~ Compete, ainda, ao Conselho de Autoridade Portuária estabelecer normas visando o aumento da produtividade
e a redução dos custos das operações portuárias, especialmente as de oontêineres e do sistema ''roll-on - roll-off'.
§ 3~ o representante dos trabalhadores a que se refere
o inciso XIV do§ 19' deste artigo será indicado pelo respectivo
sindicato de trabalhadores em capatazia com vínculo empregatício a prazo indeterminado.
Art. 17. O Conselho de Autoridade Portuária será
constituído pelos seguintes blocos de membros títulares e respectivos suplentes:
I - bloco do poder público, sendo:
a) um representante do Goverilo Federal, que será o
presidente do Conselho;
b) um representante do estado onde se localiza o porto;
c) um representante dos municípios onde se localiza o
porto ou os portos organizados abrangidos pela concessão;
I I - bloco dos operadores portuários, sendo:
a) um representante da Administração do Porto;
b) um representante dos armadores;
c) um representante dos titulares de instituições portuárias privadas localizadas dentro dos limites da área do porto;
d) um representante dos demais operadores portuários.
III- bloco da classe dos trabalhad~res portuários, sendo:
a) dois representantes dos trabalhadores portuários avulsos;
b) dois representantes dos demais trabalhadores portuários;
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IV- bloco dos usuários dos serviços portuários e afins,
sendo:
a) dois representantes dos exportadores e importadores
de mercadorias;
b) dois representantes dos proprietários e consignatárióS de mercadorias;
c) um representante dos terminais retroportuários.
§ 1? Para os efeitos do disposto neste artigo, os membros
do Conselho serão indicados:
I - pelo minis~ério competente, governadc;>res de estado
e prefeitos municipàis, no caso do inciso I;
II -pelas entidades de classe das respectivas categorias
profissionais e económicas, nb!rcasos dos inciSOS II e fi;
I I I - pela Associação de Comércio Exterior -~AEB,
no caso do inciso IV, alínea a;
IV - pelas associações comerciaiS locais, no caso do
inciso IV, alínea b.
§ 2~ Os membros do Conselho serão designadOs, pelo
ministério competente para um mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por igual ou iguais períodos.
§ 3~ Os membros do Conselho nao serão remunerados,
considerando-se de relevante interesse público", os serviços
prestados.
§ 4? As deliberações do Conselho serão tomadas de acordo com as seguintes regras:
I -cada bloco terá direitO -a um voto;II - o presidente do Conselho terá voto de qualidade.
§ 5? As deliberações do Conselho serão baixadas em ato
de seu Presidente.

SEÇÃO II
Da Administração do Porto Organizado
__ Art. 18. A Administração do Pm:to_ é exercída diretamente pela União ou pela entidade concessionária:- do porto
organizado.
§ 19 Compete à Administração do Porto, dentro dos limites da área do porto:
I - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos
do serviço e as clúsulas do contrato de concessão;
II -assegurar, ao comércio e à navegação, o gozo das
vantagens decorrentes do melhoramento e aparelhamento do
potto;
III -pré-qualificar os operadores portuários;
IV - fixar os valores e arrecadar a tarifa portuária;V - prestar apoio técnico e admiriistrativo ao Conselho

de Autoridade Portuária e ao órgã{) de gestão de mão~de~obra;
VI - fiscalizar a execução ou executar as obras de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das
instalações portuárias, nelas compreendida a infra-estrutura
de proteção e de acesso aquaviário ao porto;
VII - fiscalizar as operações portuárias, zelando para
que os serviços se realizem com regularidade, eficlêiicia, segurança e respeito ao meio ambiente;
VIII - adotar as medidas solicitadas pelas demais autoridades no porto, no âmbito das respectivas competências;
IX - organizar e regulamentar a guarda portuária, a
fim de promover a vigilância e segurança do porto~
X - promover a remoção de embarcações ou cascos
de embarcações que possam prejudicar a navegação das embarcações que acessam o porto;
XI - autorizar, previamente ouvidas as demais autoridades do porto, a entrada e a salda, inclusive a atracação
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e desatracação, o fundeio e o tráfego de embarcação na área
do porto, bem assim a ·movimentação de carga da referida
embarcação, ressalvada a intervenção da autoridade marítima
na movimentação considerada prioritária em situações de assistência e salvamento de embarca_ção;
XII- suspender operações portuárias que prejudiquem
o bom funcionamento do porto, ressalvados os aspectos de
interesse da autoridade marítima respi:>risável pela segurança

do tráfego aquaviário;
XIII - lavrar autos de infração e instaurar processos
administrativos, aplicando as penalidades previstas em [ei,
ressalvados os aspectos legais de competência da União, de
forma supletiva, para os fatos que serão investigaaos e julgados
conjuntamente;
XIV - desincumbir-se dos trabalhos e exercer outras
atribuições que lhes forem cometidas pelo Conselho de Autoridade Portuária;
XV- estabelecer o horário de funcionamento no porto,
bem como as jornadas de trabalho no cais de uso público.
§ 2<i> O disposto no inciso XI do parágrafo anterior não
se aplica à embarcação militar que não esteja praticando comércio.
·
·
§ 39 A autoridade marítima responsável pela segurança
do tráfego pode intervir para assegUrar ou garantir aos navios
da Marinha do Brasil a prioridade para atracação no porto.
§ 4'i' Para efeito do disposto no inciso XI deste artigo,
as autoridades no porto devem criar mecanismo permanente
de coordenação e integração das respectivas funções, com
a fmalidade de agilizar a fiscalização e a liberação das pessoas,
embarcações e mercadorias.
.
§ 5' Cabe à Administração do Porto, sob coordenação:
I -da autoridade marítima:
a) estabelecer, manter e operar o balizamento do canal
de acesso e da bacia de evolução do porto;
b) delimif3.r as áreas de fundeadouro, de fundeio para
carga e descarga, de inspeção sanitária e de polícia marítima,
bem assim as destinadas a plataformas e demais embarcações
especiaiS, naviõS -de guerra e submarinos, navios em reparo
ou aguardando atracação e navios com cargas inflariláveis ou
explosivas;
c) estabelecer e divulgar o calado máximO de operação
dos navios, em função dos levantamentos batimétricos efetuados sob sua responsabilidade;
d) estabelecer e divulgar o porto bruto máximo e as dimensões máximas dos navios que irão trafegar, em função
das limitações e características físicas do cais do porto;
II - da autoridade aduaneira:
a) delimitar a área de alfandegamento do porto;
b) organizar e sinalizar os fluxos de mercadorias, veículos, unidades de cargas e de pessoas, na área do porto.
Art. 19. É facultado o arrendamento, pela Administração do Porto, sempre através de licitação, de terrenos e instalações portuárias localizadas dentro da área do porto, para utilização não afeta às operações portuárias, desde que previamente consultada a administração aduaneira.
SEÇÃO III
Da Administração Aduaneira nos Portos Organizados
Art. 20. A administração aduaneira, nos portos organizados, será exercida nos termos da legislação específica.
Parágrafo único. A entrada ou saída de_ mercadorias procedentes ou destinadas ao exterior, somente poderá efetu-a:r-se
em portos ou tenninais alfandegados.
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Art. 21. Compete ao Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento, por intermédio das repartições aduaneiras:
I - cumprir e fazer cumprir a legfslação que regula a
entrada, a pernianência e a saída de quaisquer bens ou mercadorias do País;
II- fiscalizar a entrada a permanência, a movimentação
e a saída de pessoas, veículos, unidades de carga e mercadorias, sem prejuízo das atribuições das outras autoridades
no porto;
III -_exercer a vigilância aduaneira e promovei" a reptessão .ao contrabando, ao descaminho_e ao tráfego de drogas,
sem prejuízo das atribuições de outros órgãos;
IV - arrecadar os tributos incidentes sobre o comércio
exterior;
V - proceder ao despacho aduaneiro na importação e
na exportação;
VI - apurar responsabilidade tributária decorrente de
avaria, quebra ou falta de_roercadorias, em volumes sujeitosa controle aduaneiro;
VII - proceder à apreensão de mercadoria em situação
irregular, nos termos da legislação ftscal aplicável;
VIII - autorizar a remoção de mercadorias da área do
porto para outros locais, alfandegados ou não, nos casos_ e

na forma prevista na legislação aduaneira;
IX -administrar a aplicação, às mercadorias importàdas
ou a exportar, de regimes suspensivos, exonerativos ou devolutivos de tributos;
X - assegurar. no plano aduaneiro, o cumprimento de
tratados, acordos ou convenções internacionais;
XI - zelar pela observância da legislação aduaneira e
pela defesa dos interesses fazendários nacionais.
§ 19 o alfandegamento de portos organizados, pátios,- armazéns, terminais e outros locais destinados à movimentação
e armazenagem de mercadorias importadas ou destinadas à
exportação, será efetuado após o cumprimento dos requisitos
previstos na legislação específica.
§ 29 No exercício de suas atribuições, a autoridade aduaneira terá livre acesso a quaisquer dependências do porto
e às embarcações atracadas ou não, bem como aos locais
onde se encontrem mercadorias procedentes do exterior ou
a ele destinadas, podendo, quando julgar necessário, requisitar papéis, livros e outros documentos, inclusive, quando
necessário, o apoio de força pública federal, estadual ou municipal.

CAPfTULOV
Das Infrações e PenaUdades
Art. 22. Constitui infração toda a ação çu._omissã9_,. _yoluntária ou involuntária, que importe:
I - na realização de operações portuárias com infringência ao disposto nesta Lei ou com inobservância dos regulamentos do porto;
II - na utilização de terrenos, área, equipamentos e
instalações lo_calizadas na ár~a do porto, com desvio de finalidade ou com desrespeito à lei ou aos regulamentos.
§ 19 Os regulamentos do porto não poderão definir irifraw
ção ou cominar penalidade que não esteja autorizada ou prevista em lei.
§ 29 Respondem pela infração, cOnjunta oU iSoladamente, qualquer pessoa física ou jurídica que, intervindo na operação portuária, concorra para a sua prática ou dela se beneficie.
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Art. 23. ÁS fufrações estão sujeitas às seguintes pe-nas,
aplicáveis separida ou- cumulativamente, de acordo com a

gravidade da falta:
I - advertência;
II- multa, de 100 (cem) até 20.000 (vinte mil) Unidades
Fiscais de Referências-....:.. UFIR;
III - proibição de ingresso na área do porto por período
de trinta e cento e oitenta dias;
IV- suspensão da atividade de operador portuário, pelo
período de trinta e cento e oitenta dias;
V- cancelamento do credenciamento do operador portuário.
-- - -- --Art. 24. Compete à Administração do Porto:
I - determinar a pena ou as penas aplicáveis ao infratoi
ou a quem deva responder pela infração, nos termos da lei;
II - fixar- a quantidade da pena, respeitados os limites
legais.
Art. -zs. Apurando-se, no mesmo processo, a prática de
duas ou mais infrações, pela mesma pessoa física ou Jurídica,
aplicam-se, cumulativamente, as penas e elas cominadas, se
as infrações nao- forem idênticas.
§ 19 Quando se tratar de infraÇão contirillãda em relação
à qual tenham sido lavrados diversos autos ou representações,
serão eles reunidos em um só processo, para imposição da
pena.
§ 29 CorfSiderar-se-ão continuadas as infrações quando
se tratar de repetição de falta ainda não apurada ou que seja
objeto de processo, de cuja instauração o infrator não tenha
conhecimento, por meio de- intimação.
Art. 26. Da decisão da Admiilísfração do Porto que aplicar a penalidade caberá recurso voluntáriO, no-prazo de trinta
dias contados da intimação,- para o Conselho de Autoridade
Portuária, iridependentemente de garantia de instância.
Art. 27. Na falta de pagamento de multa no prazo de
trinta dias a partir da ciência,-p"elo infrator, da decisão final
que impuser a penalidade, terá lugar o processo de execução.
Art. 28. As impOrtâncias· pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas nesta Lei reverterão para a Administração do Porto.
Art. 29. A aplicaÇão das penalidades previstas nesta Lei,
e seu cumprimento, não prejudica, em ·caso algum, a aplicação
das penas cominadas para o mesmo fato pela legislação apliCAPÍTULO VI
cável.
Das Dispo~ições Finais
,, Art. 30. _O operador portuário não poderá locar ou tomar
mãO-de-obra sob o regime de trabalho temporário (Lei n9
6.019, de 3 de janeiro de 1974).
Art. 31. São de responsabilidade da União os encargos
decorrentes dos serviços de dragagem da infra-estrutUra de
acesso aquaviário aos portos organizados
Como dos serviços-de dragagem e sinalização das hidrovias fe-derais.
CAPITULO VII
Das Disposições Transitórias
Art. 32. Os atuais contratos de exploração de terminaiS
ou embarcadores de uso privativo deverão ser adaptados, no
prazo de até cento e oitenta dias, às dispsoiçóes desta Lei,
assegurado aos titulares o direito" de opção por qualquer das
forniãs de exploração previstas no inciso II do § 2" 3.rt. 49
desta Lei.
Art. 33. Fica o Poder Executivo -au-toriZado a desmembrar as atuais concessões para exploração de portos.

-bem:
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Art: 34. As administrações dos portos organizados devem adotar estruturas de tarifas adequadas aos respectivos
sistemas operacionais.
Parágrafo único. As novas estruturas terifádas deverão
ser submetidas à apreciação dos respectivos Conselhos de Autoridade Portuária, dentro do prazo de sessenta dias.
Art. 35. A alíquota do Adicional de Tarifa PortuáriaATP (Lei n' 7.700, de 21 de dezembro de 1988), é reduzida
para:
I - em 1993, 40% (quarenta por cento);
I I - em 1994, 30% (trinta por cento);
III- em 1995, 20% (vinte por cento).
§ 19A partir do exercício de 1993, os recusas do ATP
serão aplicados no porto organizado que lhes deu origem,
nos seguintes percentuais:
I - 30% (trinta por cento) em 1993;
I I - 40% (quarenta por cento) em 1994;
III- 50% (cincoenta por cento) em 1995;
IV- 60% (sessenta por cento) em 1996;
V --70% (setenta por cento) a partir do exercício de
1997.
-§ 2'" O ATP não incide sobre operações portuárias realizadas com mercadorias movimentadas em instalações portuárias localizadas fora da área do porto organizado.
Art. 36. O Poder Executivo promoverá, no prazo de cento e oitenta dias, a adaptação das atuais concessões, permissões
e autorizações às disposições desta Lei.
Art. 37. O BNDES por intermédio do Finame, financiará, com priOridade, os equipamentos portuárioS.
Art. 38. As entidades de âmbito nacional, representativas das respectivas categorüls de tomadores de serviços -portuários e das respectivas categorias de trabalhadores portuários coni vínculo empregatício e de trabalhadores avulsos,
celebrarão Contrato Cole ti vo de Trabalho, de caráter nacional, contendo normas, parâ-metros e principias fundamentais,
que servirão de base para as Convenções ou Ac_ordos, regionais ou locais, a serem firmados pelas partes interessadas,
regulando as relações de trabalho nos portos.
§ }9 Enquanto não for celebrado o Contrato Colf.~tivo de
Trabalho de que trata o caput deste artigo, as relações de
trabalho nos portos continuarão sendo regidas pela legislação
e Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho, aplicáveis
às respectivas categorias profissionais.
§ 29 O contrato a que se refere este artigo- deverá ser
éelebrado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado
a partir da publicação desta Lei.
§ 39 Esgotado o prazo determinado no parágrafo anterior
e até que o Contrato Coletivo de Trabalho tenha sido? efetiva~
mente, formalizado, caberá a Justiça do Trabalho, para suprir
o que dispõe o§ 19deste artigo, através da mediação e arbitragem, com assistência de um representante de cada uma das
partes interessadas, indicados pelas suas respectivas entidades
de representação nacional, estabelecer normas e condições
para aplicação desta Lei, respeitadas as disposições convencionais e legais mínimas de proteção ao trabalho.
Art. 39. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
_revogando-se as disposições em contrário, inclusive as que
contrariarem os temos do Contrato Coletivo a que faz referência o artigo 38.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993. -Senador Mário
Covas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Plenário
tomou conhectm.ento das emendas fornecidas pelos Srs. Sena-
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dores e do substitutivo apresentado pelo Senador Mário Covas, que foi um dos Parlamentares que mais se empenhou
para que a Casa pudesse apresentar uma proposição à altura
das suas responsabilidades diante desta magna questão.
A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que, nos termos do Regimento Interno, as emendas agora apresentadas
teriam que ser submetidas, como estão sendo, ao Relator
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ao Relator
da Comissão de Assuntos Económicos e ao Relator da Comissão de Infra-estrutura. Portanto, desejo conhecer a manifestaça.o do nobre Senador Mansueto de Lavor sobre as emendas
que lhe foram encaminhadas e o substitutivo do nobre Senador
Mário Covas.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor,
para proferir parecer sobre as emendas em substitUição à Co~
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR- MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O meu parecer é favorável ao substitutivo do eminente
Senador Mário Covas.
No que se refere à emenda do Senador Albano Franco
dando nova redação ao art. 26, o meu parecer é contráriO,
tendo em vista o meu parecer favoráv-el ao substitutivo do
Senador Mário Covas que trata da matéria da execução das
operações portuárias de forma diversa.
No que se refere à emenda do eminente Senador Albano
Franco dando nova redação ao art. 54, meu parecer também
é contrário, Sr. Presidente, tendo em vista que, na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, fOi aprovada matéria
diferente no que se refere às instalações portuárias de uso
privativo e sobre a utilização de trabalhadores com vínculo
empregatfcio.
A emenda que dá nova redação ao art. 54 diz:
"Art. 54. Para os efeitos do disposto neste artigo,
as atuais instalações portuárias de uso privatiVO devem
manter, pelo prazo de quatro anos, contados da publicação desta Lei, a atual proporção entre trabalhadores
sem registro com vínculo empregatício e trabalhadores
avulsos registrados."
O parecer deste Relator é favorável a essa emenda.
No que se refere à emenda de plenário do Senador Albano
Franco suprimindo o parágrafo único do art. 54, o nosso parecer, enquanto Relator na Comissão de ConstitUição; Justiça
e Cidadania, é cOnti'ário, uma vez que o relatório aprovado
na Comissão consagra o princípio da mão-de~obra avulsa na
área do porto.
Quanto à emenda referente à supressão dos arts. 56,
57, 58, 60, 61, 63, 64, 65,66 e 67 do parecer, renumerando-se
as demais, o parecer deste Relator é contrário, pelas justifica~
tivas da introdução desses artigos no relatório aprOVado na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado.
É a seguinte a emenda do Senador Albano Franco que
dá nova redação ao art. 73:
Art. 73. "Ficam revogados, no prazo-de 90 dias,
contados da publicação desta Lei, os art. 254 e 229
e o inciso VII do art. 544 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprov::::da pelo Decreto n" 5.452, de 19
de maio."
O parecer é contrário, tendo em vista o que dispõe
o relatório aprovado na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
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Por fim, a emenda do eminente Senador Albano Franco
dando nova redação ao art. 73 do parecer da Comissão -de
Constituição, Justiça e Cidadanía, o pare-cer é-contrário~ tendo
em vista os argumentos expostos na justificação que manteve
a redação expressa no relatório da referida Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O nobre
Senador Mansueto de Lavor_ proferiu seu parecer sobre as
emendas e o substitutivo do Senador Mário Covas. Este teve
de S. Ex• parecer favorável.
Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Caoiargo,
Relator na Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB-PR. Para proferir
parecer. ) -Sr. P-residente, Srs. Senadores, participei, como
V. Ex~ sabe, Sr. Presidep.te, no seu gabinete, de longa reunião
em que se tentou e se conseguiu u:rD. entendiritento de várias
lider~nças interessadas na matéria, para a votação de uma
emenda ao projeto original que foi já apresentada em plenário
pelo Relator da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, Senador Júlio Campos. Integrado que estou naquela solução,
nãO teria nenhuma lógica, Sr. Presidente, neste momento,
como Relator, eu dar acolhida a qualquer das emendas de
plenário apresentzdas.
De modo que nossa posição como Relator é pela rejeição
das emendas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência pergunta aos Srs. Senadores se estão de acordo com
a prorrogação, por mais 30 minutos,- da presente sessão.
Os Srs. Senadores que est_iverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Concedida a prorrogação por mais 30 minutos.
Concedo novamente a palavra- ao nobre Senador Júlio
Campos, para que profira o parecer da Comissão de Serviços
de Infra-Estrutura sobre as emendas e o substitutivo do nobre
Senador Mário Covas.
O SR- JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Para emitir parecer.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, como disse em meu pronunciamento anterior, em que apresentei o relatório da Co~
missão de Infra-Estrutura, havíamos acordado com todas as
lideranças que iríamos rejeitar todas as emendas. Quero parabenizar todos os Senadores que apresentaram emend()s Mário Covas, Mansueto-de LavOr, AlbanO Franco.-. erifim,
pelo apoio e contribuição que deram à melhoria do projeto.
Devo dizer que para acelerar a votação da matéria, que é
de real importância para o Brasil, não podemos acatar essas
emendas; portanto, estão todas elas rejeitadas.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Prêsidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR- EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem.Sem revisâo do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de pedir
à Mesa que providenciasse cópiã.S do substitutivo do Senador
Mário Covas, para que possamos apreciá~lo.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presidência fará chegar, agora m~S}!!2:!_~s_ mâos de V. E~• , cópias
do substítutivo do nobrUenaqgr.:.:_~ário Covas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Completada
a instrução da matéria.
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Passa-se à discussão do projeto, das emendas, do substitutivo c da subemenda, em turno único.
O Sr. Ron_3n Tito~- Sr. Presídentc, peço a palavra para
um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito:O SR. RONAN TITO (PMDB·MG. Para esclarecimento.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria de perguntar ao Senado_r Júlio Campos se as sugestões feitas pelo Senador Josaphat Marinho para a redação do acordo foram acatadas.
O Sr. Júlio Campos- Perfeitamente. São justas e melhorariam até o_- português do texto, assim como a redação.
O SR. RONAN TITO- Agradeço, Sr. Presidente. Era
somente o que queria saber.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece à Casa que estão inscritos para falar os nobres
Senadores Mansueto de Lavor e Mário Covas.
A Presidência consulta o nobre Senador _Mansueto _de
Lavor se ainda deseja, e;fetivamente, ocupar a tribuna. (Pausa)
A Presidência oferece então a palavra, por cessão do
nobre Senador Mansueto de Lavor, ao nobre Senador Mário
Covas.
A Presidência solicita, também, aos Srs. Senadores que
permaneçam no plenário, porque se outra inscrição não vier
a ocorrer, imediatamente se processará a votação dessa matéria. Portanto, permaneçam no plenário não apenas para ouvir
o nobre Senador Mário Covas, mas também para, logo em
seguida, participarem do processo de votação.
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Para discutir. Sem
revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria
de começar a falar com uma .ressalva. Falo rigorosamente
em meu nome pessoaL Quem fala aqui é o Senador Mário
Covas, que, pela generosidade de seus companheiros de Bancada, foi eleito Líder, posto que passará a ocupar a partir
de 1~' de fevereiro. Po.rtanto, tudo aquilo que disser representa
rigorosamente a minha palavia e, pOrta:ritO, não envolve a
minha Bancada ou o meu Partido.
ror que a ressalva, Sr. Presidente?
Porque, ao longo desse tempo, aprendi que é_ muito difícil
falar nesse projeto, mesmo para um Senador. :é extraordinário, mas, depois de ter chegado a este Congresso, em 1963,
nunca vi um episódio no qual uma discussão intramuros, dentro do Congresso Nacional, fosse objeto de tal visibilidade
e, sobretudo 1 de tal controle externo como o foi esta. .
É engraçado, Sr. Presidente, Em geral, em se tratando
desse projeto, não se é criticado pelo que se pensa; se é
criticado por pensar. Não se é criticado pelos argumentos
que se apresenta - 1~ - aliás, a maioria das pessoas não
conhecem sufiCii:mt~mente o projeto para discuti-lo - , se é
criticado exatamente porque se tem uma opiniãO- a respeito
do projeto. Parece até que a função do Senador já não é
essa.
Há certos temas, neste País - talvez essa tenha sido
a mais dramática herança que o Governo Collor nos deixou
-, que são tabus. Se se aborda esse problema é porque não
se está dentro da regra da modernidade e, portanto, qualquer
coisa que se diga é passível de enorme, de extraordinária
-nunca vi igual- contradita, para dizer o melhor.
Comecemos por falar a respeito do prazo. Uma das acusações que se faz é que a apreciação desse projeto está demo-
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rando, que o Senado não foi hábil em cumprir, com exação,
as suas obrigações.
_
Gostaria de lembrar que o projeto chegou na Câmara
dos Deputados no dia 18 de fevereiro de 1991. Lá, passou
por comissões; posteriormente, foi nomeada uma comissão
especiaL Finalmente, foi votac;l.o no di_a 29 de junho de 1992.
São exatamente 16 meses e 11 dias. Um ano~ Quairo meses
e 11 dias é o tempo que levou para ser votado na Câmara.
O projeto chegou ao Senado no dia 2 de julho de 1992.
Foi despachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na qual foi designado Relator o Senador Mansueto de
Lavor. No dia 2 de _julho S. Ex~ foi designado Relator; no
dia 11 de agosto, um mês e nove dias_ depois, votava-se a
matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Não acho que seja extraordinário, para uma comissão como
a de Constituição e Justiça, Cidadania, levar um mês e 9
dias para votar_ o seu parecer. Por mais pressa que se tenha,
por mais certeza que alguns apresentem, por mais convicção
que aqueles que são mais sábios possuem a respeito de como
as coisas devem ser feitas. Em seguida, o projeto foi à Comissão presidida pelo Senador Raimundo Lira. Chegou lá no
dia 12 de agosto e no dia 18 de agosto, depois de uma pendência interna, o Senador Raimundo Lira resolveu nomear o
Senador José Eduardo para proferir o parecer. Isto aconteceu
nõ dia 18 de agosto.
Os dados que estou citando não são meus. Quem se der
ao trabalho de olhar Df.l lista do computador o andamento
do projeto há de verificar que os dados são absolutamente
incontestáveis, e são os que estão escritos, com as razões
a eles debitadas_ dentro do computador.
No dia 17 de setembro, um mês menos um dia depois,
o Senador José Eduardo deu o _seu parecer. Viilte e nove
dias para dar um parecer na Comissão de Assuntos Económicos, tratando-se de um tema dessa relevância, que, afínal,
envolve relações sociais, económicas, comerciais, inte-rnacionais, enfim, que mexe com a vida do País.
Todavia, o problema era tão complexo que 7 Srs. Senadores pediram vistas do projeto. Coincidentemente, para insatisfação de alguns, não me encontrava entre _eles. As vistas
foram pedidas pelos Senadores Ronan TítO, Nabor Júnior,
Bení V eras, Ronaldo Aragão, Albano Franco, Dario Pereira
e Cid Sabóia ~je Catvalho. Com muita razão. O processo
ei'a complexo. Nada mais justo que pedissem vistas.
Nesse intervalo, o Relator, Senador José Eduardo, foi
convocado ao Ministério e, portanto, no dia 12 de novembro
o Presidente da Comissão nomeou, para substituí-lo, o Senador Affonso Camargo, que emitiu um nóvo parecer uma semana depois, no dia 18 de novembro.
No dia 25 de novembro começou a ~r votad~ o _projeto.
Foram aprovadas algumas emendas e deixou-se para votar
as restantes na semana subseqüente. Naquela semana, no plenário do Senado, por sugestão do Senador Affonso Caroargo,
que era o Relator, suspe~deu-se a votação para se teritaf
um acordo. Novamente, não fui eu o intermediário -dessa
solicitação. Assim, esteve até o "dia -15 de dezembro. Nos
dias 15 e 16 de dezembrO, em dois dias consecuthiOs, as cento
e dez emendas apresentadas ao projeto fora.m votadas. Aquelas emendas que haviam sido apresentadas inadvertidamente
por mim e pelo Senador Albano Franco, ambos, seguramente,
com a intenção de protelar a decisão.
Acabou de ser votado na Comissão de Assuntos_ Econõmicos e a Comissão de Infra_-Estrutura avocou a si o projeto,
no dia 22 de dezembro. O Presid!!nte da Comissão - sou

Janeiro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Vice-Presidente dela; não fui convocado para nenhuma reunião- avocou a -sr próprio a tarefa de--dar o pare-cer.
Hoje foi dado o parecer em plenário;-depois de, no
primeiro dia de convocação extraordinária, sob a direção do
Líder do Governo, ter sido solicitada a urgência. O projeto
foi -iricluído na Ordem do Dia, na quintá.-feii'-3.. Pata quéril
não conhece o Regimento Iriterno do Senado Federal, o projeto não é iilcluído para ser votado, é incluído para ser discutido. Ao térmiito da discus-são, depois da avaliação das emendas. é que, em seguiâa, se processa a _votação.
Na última quinta-feira, com a colaboração- 3.té reputo
bastante modesta da minha parte- de todos decidimos que,
na quinta-feira, llão -era- um dia bom para se discutir esse
assunto: Porque sexta-feira é-um dia pelo qual, no Regimento
Interno, se proíbe votação, mas se conta prazo para efeito
de discussão. E sé alguém quisesse, eventualmente, apresentar
uma emenda, ficaria cerCeado nessa possibilidade com o término da discussão~ Por isso, todos decidimos que se iniciaria
a discussão ho]e~ ----Difícil decisão! Decisão, às vezes, ihcohíj>reendida. EU
até aceito que a seja por aqueles que não vivem esta Casa.
Machuca-me mais quando isso nasce de quem vive nesta Casá.
O projeto chegouTConiíssão de Infra-Estrutura no dia
22 de dezembro e até hoje não tínhamos o parecer do ~m:smo.
Mas o Presidente dela, em uma rádio do_ meu Estado, na
sexta~feira, disse, referindo-se aos po1íticos_ditos de esquerda,
não sei se a referência era a mim:
--- -"Foi urria surpresa desagradável a atitude do Senador Mário COVas", disse Júlio Campos, acrescentando:
"isso atrasou ainda mais no sentido de avançar rumo
à modernidade e acabar com o corporativiSmo. Espe~
rava que hoje o projeto fosse aprovado, caso não houvesse outro acordo dos Senadores paulistas".
Sobrou um pouco para o Senàdor~Eduardo ·suplicy:
-~
''Para tristeza nossa, o pessoal da dita esquerda
brasileira não admite, de forma alguma, a :votação desse
projeto de forma urgente._Acredito que se não houver
uma recaída dessas Lideranças, principalmente dos Senadores de São Paulo, que tentam emendar o projeto
da Câmara' votaremos _Q projeto na terça-feira n' disse
Júlio Campos na entrevista a rádio na sextaMfeíra.
S. EX' afirma, ainUa, ser necessário-vOtai o ·projetO erigi~
nal da Câmara a fim dç que ele não retorne àquela Casae faz uma relação- entre a 'jmerit3lidade- do Senador Mârio
Covas e do Senador Eduardo Suplicy e a dos portuários, agindo como uma espécie de porta~ voz da categoria". Por isso
fiquei surPresO hoje quando vi que o Senador apresentava
emendas ao projeto e o fazia parabenizando-se com a Casa
pelo bom resultado e pela mudança em relação ao projeto
da Câmara que, afinal, vai nascer dessas emendas, negociadas
para que S.:Er trouxesse a plenário em seu parecer.
Isso não está muito de acordo com as declarações feitas
à rádio ~.ldorado, mas, de qualquer maneira, o que quero
resguardar é que o papel desta Casa não é tão~somente o
de dizer "sim" ou o
deixar de discutir uma matéria.
Em quatro meses de trabalho nesta Casa ·a matéria foi
discutida em duas Comissões fundamentais e recebe, hoje,
o parecer da terceira, já sob regime de urgência:
Terá e-sta Casa cometido alguma falta de exação na sua
responsabilidade? Não, certamente não cometeu, mas não
foi assim que isso foi entendido.

de
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É bem verdade que não foi enten.dido para a Casa; 101
entendido para alguns Senadore_s da Casa, entre os quais,
para desconforto meu, eu me destaco. Não fui o único.
O Senador Mansueto de Lavor, que, aliás, é mais de esquerda

do que eu, também o foi.
Li num jornal que eu tenho interesse eleitoral; S. Ex~
não, tem interesse ideológico. Eu, afinal, nasci ·em SantOs;
S. Ex• nasceu no interior de Pernambuco e como, ao que
eu saiba, lá não existe porto, não há interesse eleitoral de
sua parte. O interesse eleitoral é meramente meu; o de S.
Ex~ é um interesse mais denso, que nasce de uma posição
ideológicâ.
De qualquer maneira, o que me parece é que poderíamos
tratar isso com seriedade, como que as coisas são tratadas
neste Senado.
O projeto veio carregado de uma carga emocional e eu
reconheço. Antes de chegar aqui, alguns órgãos de divulgação
apresentavam dados, alguns deles objeto de contestação e
outros não.
Não é fácil debater com a irilprensa, mas, e"m particular,
houve uma entrevista ou uma reportagem feita pela revista
Veja, Sob o títulO a "Máfia dos Portos" e traça um quadro
profundamente desagradável.
Sr. Presidente, se tomo mais tempo do que devia, esse
é o mi"nimo que posso fazer a fim de que pessoas da família,
amigos meus que me dizem: "Explique-me essa hiStória dos
portos, porque rião cOnsigo -convencet as pessóas de qUe você
não está meramente raciocinando, não está meramente defendendo um ponto de vista."
Afinal, ouço pessoas gabaritadas dizerem que esse assun~
to não é passível de discussão! A verdade está escrita e o
está no projeto que veio da Câmara. A isso se chama modernidade e quem quer que levante qualquer dúvida, a rigor,
está cometendo a imprudência de se posicionar há 40 anos
atrás.
:Até não importa discutir muito o teor do que se discute!
O que importa é que está marcado: aquele projeto corresponde às necessidades do País. Qualquer outra coisa não corresponde a essas necessidades.
Desqualificar alguém porque pensa errado, parece-me
absolutamente louvável!
Desqualificar alguém porque pensa diferente de nós, já
é discutível! Mas desqualificar alguém porque pensa, é um
absurdo!
Sr~, Presidente, vou _tomar a liberdade, vou fazer uma
coisa que não_ deveria estar fazendo, mas, ·afinal acho que
para discutinnos uma matéria desse tipo, temos que, no mínimo, ter ciência ou consciência daquilo que estamos discutindo.
Temos qtie ter idéia de como um porto funciona e porque
as coisas acontecem assim.

O que é essa Célebre frase pela qual se desqualifica um
determinado trabalho profissional dizendo~se pura e simplesmente: ,;há um riloncipólio da estiva: e, enquanto esse monopólio não for quebrado, não é possível resolver o problema
dos portos''? Há custos no Brasil que, enquanto em portos
tipo Antuérpia e Roterdã chegam a 7, 8 dólares por tonelada,
em Santos chegam a 51 dólares.
Não gostaria de pisar nesse terreno com argumentos meramente_pessoais. No que se refere a custos, vou-me valer
do Governo do qual fui oposição e que criou o Ministério
de Infra-Estrutura. Portanto, vou-me valer de um trabalho
feito por este Ministério, onde originou o projeto que veio
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à Câmara seja um projeto ou sejam dados raZoavelmente
aos trabalhádoreS pelas empresas. A modalidade de trabalho
críveis.
-n:a.o é igual. o- conferente; que- é, ·na realidade, um preposto
Mas antes disso, vamos compreender o funcionamento
do armador, alguém que trabalha para o armador- porque
de um porto, para termos consciência daquilo que representa
ele vai prestar serviço de certificaÇãO de que está sendo embaressa instituição. Um porto é uma insütUlção_onde passam
cado aquilo-. é de livre escolha. Só trabalham os que são
mercadorias que vão para o exterior e entram méicad.orias
sindicalizados._ OS consertadores· ·e os vigias ob~decem a um
que vêm do exterior; é um entreposto. É um lugar onde a
critério de rodízio. Os esfivadores_obede_cem :;'l uma _lei. Quanmercadoria chega e sai para fora do País. Esquematicamen
do se diz que o SíndiC3to effipuria quein quer para fazer
o trabalho,-não é vetd3de. O.trabalho é regulado por uma
te um porto é iSso.
Aqui se tem um armazém, onde se armazena carga; aqui
lei que it8.SCeu neste Congresso~ de origem do então Deputado
se tem um silo; aqui há um navio encostado; aqui há a entrada
do Rio de Janeiro, Aarão Steinbruck, que depois foi Senador,
do porto. A mercadoria que chega ou que sai, uma faz um
lei esta válida desde 1955. Não sei se essa lei é perfeita, mas
posso dizer que, na minha cÕnvlvência de natureza social,
percurso, a outra faz o percurso inverso; ela entra no porto
e vai para um dos dois lugares, ou ela vai para o armazém
nunca perCebi uma modalidade de trabalho que me parecesse
para ser armazenada até a hora de ser embarcada, ou ela
mais justa do ponto de vista Social. Ela 3.té pode ter defeitos
vai direto para o navio. Essa operação de chegar no porto
ou mesmo precisar de revisões, mas não conheço nada tão
justo.
e ir até o navio é chamada de capatazia. Quando a mercadoria
vai até o costado do ·navio e do costado do navio vai até
__ Vamos tent!).r ente.nder çomo que a lei obriga a fazer
isso: Um porto como o de Santos tem 3.600 estivadores, os
o fundo do porão, isso se faz por uma outra operação, que
é chamada estiva.
quaiS, a cada 40 dias de cada 20 meses, exercitam as funções
Existem, portanto, duas operações de transporte básicas:
de chefes e os demais, as de ·subalternos. Todos os 3.600,
uma, da mercadoria que entra no porto e vai até o costado
num período de 20· me·ses, "durarite 40 dias, são chefes. De
do navio e, uma segunda, que vai do costado do navio até
forma que, dos 3.600, 240 deles estão permanentemente como
o fundo do porão. Uma delas chama-se capatazia, a outra
chefes.
o que significa ser Chefe'?
chama-se estivagem, ou desestiva, dependendo de a mercadaria estar indo ou estar voltando. Essa operação chamada
Em primeiro-lugar, um dos chefes, 0 que toma conta
estiva, a chamada capatazia é contratada à. aQ.ministração do __ do navio irtteiró, ganha duas vezes e meia 0 que ganha o
porto e esta a executa mediante duas alternativas, ou ela que está trabalhando como estivador. E 0 que é contra-mestre
tem pessoal próprio vinculado a ela -- é o caso de Santos, de porão, de cada· .um dos porões que o navio tem, ganha
por exemplo, são chamados trabalhadores portuários -, ou
uma vez e vint~ e cinco .. De fonn.a. que, toda vez que se
ela não tem - é o caso, por exemplo, de Paranaguá -, ou
fizer referênCia ;;t salário _de est_ivador, está-se referindo àquele
é o misto, que ocorre no Rio de Janeiro, que tem uma parte
que~ naquele mês, está ocupando a posição de chefia, que
com vínculo e outra parte sem vínculo. Esta operação, portan- é 0 que g;tnha muitO mais, porque também trabalha muito
to, é feita pela administração do portO cóin duas alternativas
mais; trabalha em todos os períodos extraordinários e ganha
diferentes: ou com pessoal com vínculo empregatício - os proporcionalmente mais.
operários portuários -, ou com pessoal sem vinculo empregatfcio - chamados avuls()S -, que são, fundamentalmente,
No porto, existem vinte pontos diferentes, onde, às 6
as categorias que funcionam na capatazia.
horas da manhã, ao meio-dia e às 18 horas, se reúnem os
estivadores, divididos em grupos de 168 em cada parede. São
Quando o navio que está lá fÕra, ou está chegando, seu
agente,_ que é ·a agência de navegação, comunica-se com a
vinte paredes. 168 x 20 = 3..360. Essas paredes são distribuídas
administração do porto, pede a atracação do navio e 0 pessoal
no porto e, a cada dois dias, a tunna de estivadores se move
para fazer essa operação, seja de embarque ou desembarque,
no porto nesta direção. os-chefes se movem em sentido inversabendo quantas toneladas traz e quantas toneladas ele tem
so, de tal maneira que chefe e turma só se encontram dois
que levar.
dias. Quando se chega no porto, a esta hora, o que é chefe
sabe o que o navio traz. Ele chega no porto oferta o serviço
Inversamente, no navio, isto é, para carregar carga do
e cada estivador tem uma ficha.
costad o até o fundo do porão ou fazer operaçãO inversa, opeNessa ficha há três posições possíveis: o -câmbio, o avanra-se com sindicatos, sempre, avulsos; não há ninguém que
tenha vínculo ernpregatício. E aí entram quatro sindicatos çado e a dObra. Quem en_cprittar .um ctstiyador, pelo mundo
diferentes: o dos estivadores, que faz a operação chamada afora, fale ;:tele em câmbio sem carimbo, porque é a maior
estiva; o dos consertadores, aqueles que se habilitam para
das homenagens que se pode prestar a ele. O câmbio é a
consertar a carga; o dos conferentes, que são homens que
posição preferenc~al, o- avanÇado é a segunda e a dobra é
trabalham para o armador, embora pertencentes ao sindicato, a terceira. QU3.rido o chefe oferece.<? serviço, os que estão
mas fazem uma tarefa para o armador, porque são eles que na posição de câmbio e querem, _pedem o serviço, se habilitam
certifiCam o que está chegando e o que está saindo; e os
aó serviço. O que está de chefe escolhe quem quiser. Não
vigias portuários, que tomam conta dO navio. Todas essas
dá para fazer ·panela, porque está mudando todo o dia, em
atividades são realizadas por avulsos, isto é, por alguém que direções opostas, mas ele trabalha com aquele com quem
não é empregado de ninguém, ou seja, pessoa que, se tem tem confiança. Esgotouaofertajuntoaósqueestãonaposição
trabalho, ganha e se não tem trabalho, não ganha. (Mani- de câmbio, e_l~ oferece aos que estão na posição de avançado.
festação das galerias. Palmas.)
Esgotou aí, oferece aos que es'tão na posiçãO de dobra. Os
Cada uma dessas atividades tem um tipo de relação dife- qu7 hoje trabalharam como dobra, no dia seguinte vão p3fa
rente. Contrato a capatazia, a adminíSti:-ação do porto, e ela ad1ante, os que estão de avançado vão para adiante, e os
paga a quem lá trabalha. O pagamento aos vários operadores
que estão na de câmbio, vão lá para baixo, para a dobra.
avulsos na operação de estiva e nas demais é feito diretamente _De tal maneira que, a cada dia, a posição preferencial muda.
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Os estivadores: as turmas'_ 001-rem-·assi_rii,. e ãs Chefias correffi
assim.
_
Quando se anuncia uma carga;··o estivador já sabe o

número de ternos e o númeio de pessoas. E como se paga
por produÇão, não se paga por tempo, trabalhar mais temi??
do que o \necessário não adianta nada, não se recebe mais
nada recebe~se a mesma coisa,, porque o pagamento é sempre
por Produção. Aí, aparece uma histQriá.ch~mada "~agrinho".

Bagrinho é o cidadã~ que vai_ fazero_ 9ue ~~-- n:m~a terra
chamavam de "fé na estiva''. E o funponáno pubbco, é a
pessoa que· tem um emprego ma~~~m.b~ __.e ya_i bu~car um
adicional. V ai para a parede e, depOis que se ofertou para
aqueles que trabalhalll permanen~e_ll!_e~t~~ -~~-ainda sobr?~
ou faltou gente, oferece:.se para o.s que são me~mente habilitáveis.
·
_ .
_ _
.
Primeirà dúvida: sempre ouvi falar que isso era Uin acmte.
Como é que alguns trabalhadores tinham o direito de trabalhar
e outros não'? Pensei que o·projêto havia resolvido o problema;
lógico, vamos e~minar ess~_ cCiisa. _ M~s, _agor~, criam-se·empresas, cujos trabalhadores serão· e:scblhtdo,s JUD~<? àos avulso_s
quem elas quiserem. _ ~ -, -_ - __ -.Pergunto: qualquer trabal_had?~ vm J.?Oder ~ra~alhar'?
Não, ele vai ter que se empi"egár numa ~;:np~e_s~_ para poder
trabalhar. Hoje é preciso ser membro do smd1cat~ para poder
trabalhar, amanhã vai ter que ser einpre·gado da empresa
para poder trabalhar, não ~ 'l~~lquer trab~a?or que chega
e vai ter o mesmo· -direito que os outros .. A 1~so .s~ chama
m-onopólio d3. estiva, ou seja, exiStem 3.600 pessoas e só elas
podem executar o serviç~. Issn é --u~a ·violência co~tra os
demais trabalhadores, ma1s do_ que _Isso, t_oma o estivador
tão forte que, na hora de negociã:r, ele bate o pé. É ver~ade,
bate o pé, bate tanto o pé que o estivador ganha ho!e tenho uma lista, aqui, de um mês intei~o _- uma média de
400 a 450 dólares/média. Seguramente, você terá gente que
ganhou muito mais do que isso Dum mês, aquele _que estev~
ocupando a posição de chefia, até porque, s.e fOI chefe, f?I
contra a média, ganhando até duas vezes ma1s. Mas a méd1a
é de 400 a 450 dólares, o que no Brasil é um escândalo.
Num país em que se paga 88 dólares de salári<? míJ?-_imo 1alguém
ganhar 400 dólares, cinco vezes mais, é u~ escândalo .. ~as
toda vida ouvi falar que o regime que niVelava por batxo
não era o capitalista. Então 400 a 450 dólares é fora do
padrão brasileiro.
.
. _ _ .
No exterior, que adiil:~~J!!º~- mu1to, o estivador ganha
de 3.000 a 3.500 dófares. Em alguns países chega a 4.000
dólares, mas ele tem a garantia do pagamen~o, em geral 7~%
do que ganha. No Brasil,_ não._ NO: _Brasil_1___a contrapartida
para isso que Se chama "monápóliã" é o fato de que _ele
tem a garantia do serviço, mas só ganha. quand~ tem sel'VIÇO,
quando não tem, ele paga o_ônus port~so .. Está perma~en
temente à disposição e só ganha quando tem serv:tço. É 1sso
uma forma de monopólio'? Não sei. _ _
.
É possível discutirmos se monopólio é um termo razoa~el
mente aplicável para mão-de-obra. ~as, de qualquer mane1~a,
ainda que o seja, o que otorré é que conheço P?ucas categonas
de trabalhadores que correm risco económtco. Esta con:e:
tem serviço, ganha; não tem ~rvi~~ não g~n~a. Ao contráno,
·
volto a insistir...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. Fazendo soar
a campainha.) - Consulto o Plenário sobre a prorrogação
da sessão por mais 3U minutos~ para 'que o orador conclua
a sua oração e para o pronunciaMento do Se~ador MansuetQ
de Lavor que também está inscrito para falar. (Pausa.)
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Não h'ã.vendo objeção do Plenáfio, está pro.rroga:da a sessão.

Continua com a palavra o Senador Mário Covas.
O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, vou pedirdescuJpas para a Casa. Realmente, constrange-me isto. Mas tenho
sido muito massacrado. Tenho recebido a generosidade de
2 ou 3 editoriais por semana, onde ninguém ouviu a minha
opinião. Eu simplesmente frii desqualificado, porque n~o me
enquadro no figurino da modernidade, já que a modermdade
é o projeto que veio da Câmara. Isso não se discute. A maioria
não leu. Mas não importa, está qUalificado. O que é moderno
é aquele. Aquele e mais nenhum.
Nem todas as categorias trabalham assim, mas esta trabalha. As demais, de avulsos, não trabalham assim. As pessoas
perguntam-me: "Mas como é que Voéê pode ser a favor da
máfia?". Porque fui apresentado como o· seu representante
mais legítimo. Isto é repetido até hoje por algumas fi!?uras
até de quem privo, senão a amizade, pelo menos o relaciOnamento. É impressionante. eonfesso que sinto até um certo
estímulo nisso. Na semana passada, na quinta-feira, a Casa
decidiu começar a discussão hoje. Em seguida saí aqui e alguém chamou-me para dar entrevista. Eu lhe disse: "Não
se iluda amanhã estará em todos os jornais que o responsável
fui eu, Porque estou evitando que se vote"~ Mas não precisou
esperar o dia seguinte. No jornal que vi à noite, na _televi~ão,
já se dizia "que o responsável é o Senador Máno Covas,
que está obstruindo". Quando eu tiver que obstruír, vou dizer
diretamente: "Eu obstruo". Não é da minha índole fazer esse
tipo de jogo por trás da cortina.
Acabei de ler onde andou este projeto e por que, em
certos instantes, ele não foi mais rápido do que dev_.fria embora eu ache que um Parlamento sério vota duas ou três
leis importantes por ano.
Mas é incrível que, por pretender discutir- tão.. some_nte
por isso-, certa vez li um editorial em que se dizia: "O Senad~r
Mário Covas está obstruindo, S. Ex~ falou uma hora e meta
na comissão". Bem, mas falar uma hora e meia na comissão
é o meu papel. Fui eleito, até por generosidade do povo
de minha terra, de uma forma que me criou tremendas responsabilidades, exatamente para isso: para dizer o que penso.
Nem sempre digo certo, não tenho certeza do que estou dizendo aqui, apenas é o que acredito, e, portanto, sustento. Imaginar que nesta altura da vida eu possa abrir mão d<: que
penso porque a crítica virá por dizer o que penso'? Nao há
hipótese de eu vir a fazer isso, prefiro poder olhar para o
espelho a cada dia.
Sr. Presidente, vamos deixar a questão do prático da
Barra ou dos práticos que operam os portos e vamos entrar
no que vem em seguida na reportagem:
"Os meses com 31 dias só têm 744 horas, mas
no porto de Santos o vigia Mário Pulga Barbosa conseguiu receber por 1.117 horas em março.
Em fevereiro, um mês com menos dias, que s6
teve 696 horas, o vigia -Carlos Brasílico receb.eu por
mais de 1.000 horas:•
Fp.i lá ver. Não é possível, não posso defender cenas
coisas se não receber esclarecimentos. Perguntei ao Sindicato
dos Vigias: que negócio é esse? Como é que alguém pode
ter recebido mais horas do que tem um mês? (Em algum
lugar aqui deve ter a resposta.) É muito provável que eu
não vá encontrá-la agora exatamente pela necessidade de fazêlo. A verdade é que nesse mês se debitou ou se creditou
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a essas duas pessoas trabalhos que não foram realizados. Se
houve o reconhecimento do_ erro, isso foi feito pela empresa
que pagou e não pelo sindicato ou pelo_ trabalhador.
_
Com relação à categoria de vigia, o sindicato não intervém
na questão do pagamento, que é feito direto. Quem qualifica
o vigia é o confere_nte, homem escolhido pelo armador.
Mas há um problema sério, ou seja, o País não agüenta
esse tipo de custo. Por isso, o -põrtO brasileiro está ficando
sem condições de competir com outros portos do mundo.
E os números às vezes são assustadores. Hpje, por exemplo,
um jornal publicou que no porto de Santos se paga 31 dólares
para se embarcar uma tonelada de carga; no porto de Roterdã,
se não me engano, o preço é de 7 dólares.
Consegui cópia de-um projeto feito pelo extinto Ministério da Infra-Estrutura. Isso não _quer dizer que não se tenha
que modernizar os portos. Algumas das sugestões contidas
ness_e projeto são excelentes. A primeira delas é a possibilidade
de os portos disputarem entre si, ou seja, de a tarifa ser
fixada no local e não por Brasilia.
A segunda é o fato de se criar um_ Conselho de Administração Portuária_ que vai gerenciar em nível local. _
Em terceiro lugar, o fato de se colocar emptesas-ptivadas
atuando, tudo isso é positivo no sentido do avanço nessa díreção. Mas não podemos montar isso - nem há necessidade
de fazê-lo - em cima dç argumentos ou de números que
não correspondem exatamente à verdade.
Aqui está eScrito; ''Ministério da Infra-Estrutura". Todos
sabem que esse Ministério nasceu no Governo Collor. Portanto, esse trabalho é posterior ao início do seu Governo. "Secretaria Nacional de Transportes. Estudo_sobre custos portuários.
Comparativos entre portOS brasileiros e estrangeiros. - Atualizado para junho de 1991".
Adiante, vem a explicação dizendo que esse foi um estudo
feíto pela Portobrás, em convênio com a Siderbrás, o Instituto
Brasileiro de Siderurgia, pela empresa PERPLAN -Estudos,
ProjetaS e Gerencia_mento -,Associação de Siderúrgicas Privadas e Associação de Comércio Exterior do Brasil. O Lloyd
contribuiu.
O estudo entra na estrutura e, finalmente, entra nas taxas.
Compara, fundamentalmente, três temas que são os mais cáusticos nessa matéria: é o embarque de container, que hoje
recebe grande parte da carga geral; é o embarque de soja,
ou de granéis sólidos; e o embarque de subprodutos ligados
à metalurgia.
_ _ __ _
Vou reproduzir, pura e simplesmente, o que está escrito
aqui. Isto é o que está na reportagem~ foi publicado no jornal:
Brasil: em Santos, custa 51 dólares uma tonelada; Antuérpia,
4,5; Hamburgo, 5,9.
Vejamos o que diz o estudo:
Produtos siderúrgicos: Custo da operação nos portos estudados: em Hamburgo, a placa de aço custa 10 dólares por
tonelada; em Roterdã, 7; em Antuérpia, que é o melhor porto
do mundo no qu-e se refere à produtividade e trabalha com
estivadores separados- e a propaganda do porto de Antuérpia é o coefiCiente de produtividade dos seus estivadores,
que dá 2,8 toneladas por homem/hora. Para se ter uma idéia.
o porto de Londres dá 600 toneladas por homem/hora custa 5; em Praia Mole- Companhia Siderúrgica de Tubarão
- , que é um porto especializado para transportar esse tipo
de coisa: 6,51 dólares; Nova Iorque, 8,50; Filadélfia, 8,10;
Nova Orleans, 6,90; Los Angeles, 12,60.
Não vou comparar os dados. Simplesmente estou reproduzindo aqui números que o Governo me forneceu através
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do Ministério dos Transportes, portanto um Ministério que
nasceu no Governo Collor. Não se trata de alguma coisa feita
antes.
Hamburgo, 11,50; Roterdã, 10; Antuérpia, 7; Praia Mole,
6,5L E aqui temos: Rio de Janeiro. 13. Este tipo de operação
no Rio é cara, embora não seja mais cara, comparativamente,
que a maioria dos portos. Isso vai para bobina, vergalhão.
Vamos ver os_containers:
Um container em Vitória, de 20 pés, 120 dólares, o cheio
e 32 dólares o vazio. O Brasil é o único país do mundo em
que o preço do cheio e o do vazio são tão díspares. Isso
até já foi mudado depois desse estudo. Porque o container
cheio, quem paga é quem impoita: ou exporta; e a movimentação do container vazio quem paga é o armador.
No mundo inteiro se trabalha com 80% de container cheio
e 20% de container vazio. No Brasil, a relação é pior: é de
60% de container cheio e 40% de container vaiio,- Quanto
mais próXimo issO estiver, m_a_ís se cobra dQ _armador. menos
se cobra do produto e melhor coeficiente se possui.
Mas, ainda ãssim, se se olhar o que custa em Santos
e o que custa na maioria dos portos internacionais. vai-se
-ver que não é igual, que é muito díferente._
Todavia, o que se critica aqur é a cJUantídãae de pessoas
envolvidas. Um porto como o de Nov-a Iorque tem 500 guindastes de 40 toneladas. Tóquio não_ deve ter coisa muito dife-=r-eqte disso. Um porto como o de Roterdã tem 400. No Brasil
tem 8, cinco dos quais estão no porto de Santos. Isso, evidentemente, faz com que seja necessária u-ma -maior mão-de-obra.
lsso não quer dizer que não existam defeitos na área
dos trabalhadores; existem, e rriuitos. ETaTõ aqui porque
digo isso a eles. É sustentar: renegociar, rediscutír o número
de pessoas que participam. Se dependesse de mim, essa discussão já teria sido feita há muito tempo. Mas isso é possível
ou é um sonho quimérico? Sefã que, para mudar, é preciso
dar a força para um dos lados para que ele imponha as mudanças ou haverá a possibilidade de negociar?
Tenho em mão_s_alguns fatos que ocorreram ultimamente.
O porto de Suape negociou com seu pessoal, com
os Sindicatos e está operando hoje guindastes, ou operou esses mesmos containers, a US$54,84, o de 20
pés e<~ US$35,65 o vazio; e os de 40 pés a US$92,40
e a US$54,84. Isso se deu por negociação direta entre
quem importa ou exporta e os sindicatos. Essa notícia
dá conta de resultado em parceria, ou seja, de relação
entre importador e categorias profissionais, pelas quais
se vê, por exemplo:
"O primeiro acordo estabelecido foi no Rio de
Janeiro, entre avulsos e tomadores de serviço e ocorreu
·em Sepetiba, no nàvio Riá Acre. quandO iriain sei
descarregadas 28 mil toneladas de sucata. O tempo
operacional previsto é de 23 dias e 18 horas. O serviço
foi executado em apenas 10 dias, 20 horas e 53 minutos,
a um custo fixo de US$2,50 por dia e nOite e US$2,65
nos sábados à noite e domingos. A maior velocidade
operaciOnal resultou num prêmio de US$17 ,392."
Esse resultado não adveio de nenhuma imposição de natureza legal, foi através de negociações.
Há muita coisa antiga- na crónica' e na Iég-!slação .que
hoje resta, inclUsive naS rehlç_ões traOalhistas. M3s, -imagin~r
e debitar ao trabalhador, únlca e exclusivamente, as razões
das deficiências é uma -coisa inaceitável. Lógico que o trabalhador lutou pelo seu salário; lógico que lutou por melhores
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condições de-trabalho. Em alguns casos, ele até conquistou
é diminuir custos. <iuinentaildo a produtividade- e louvo-me
esses direitOs, e o fez comparativamente. Mas, debitar a ele,
nas lições do Senador Albano Franco. A modernidade nasce
exclusivamente a ele, trabalhador, não.
exatamente da capacidade de competir em virtude do aumento
Não é depois de quase 30 anos de vida política que vou
da produtividade. Onde? O salário é um dos custos, mas
deixar de trazer a minha contribuição. Certã:Iilente- não é pOr
não é o único. Não tenho a menor dúvida de que, com isso.
razões eleitorais. Acaba de ocorrer uma eleição para prefeito
os custoS cairão muito. Se voltássemoS~ por exemplo, à escraviem Santos. O_candidato -que apoiei foi o 5"' colocado. Portanto,
4ão, ainda cairiam muito m~is; pois, nesse caso, o serviço
seguramente não é por razões eleitorais. É porque, afinal,
seria de graça. Mas entendo que ·essa já não é uma meta
não estou mais em idade, nem minha história política permite,
possível de ser perseguida. Estamos um pouco afastados dessa
que eu abra mão do que penso, simplesmente para ser poupossibilidade.
.
pado da crítica. Muito se poderia falar a respeito.
---- - De qualquer modo, Sr. Presidente, quero dizer, cum muiQuero dizer que tenho um profundo apreço pelo que
to apreço, que não poderia deixar de trazer, pelo menos,
acaba de ser feito. Vi as lideranças desta Casa conseguirem,
um pouco daquilo que me vai na alma a respeito dessa matéria.
neste momento, um acordo entre elas, não é o que preconizo,
Digo isso para que certos companheiros meus entendam a
mas reconheço que é um avanço muito grande em reláção
posição que adoto. Eles não me ouvem mas lêem jornais;
ao substitutivo que veio da Câmara. É um acordo~ mediante
portanto, o conceito que hoje fazem a meu respeito está proo qual - quero dizer em favor do Senador Júlio Campos,
fundamente abalado pelo que lêem diariamenle-. No mínimo,
pois creio que- sua- emenda apresentada está correta - ·e.
~u tinha por obrigação trazer essa contril?uição, mesmo corpara mim, é quase uma heresia afrontãr a afirmativa dô Senarendo o risco de que amanhã se diga que só vim à tribuna
dor baiano, mas o que está aqui que não se colocOU -é o
para obstruir a votação.
que vem entre o artigo e o que vem no párágrafo. No projeto
Fiz questão de mostrar que, desde as três horas da tarde.
originai, o caput do artigo tem seis itens; depois é _que vêm
quando iniciou a Ordem do Dia, até às dczenovc, quando
os parágrafos. Simplesmente, o número se repetiu. A minha
comecei a falar, não saí deste plenário. Se não se votou imediacompreensão é de que isso repete o que já está no artigo.
tamente, não foi por minha intei-ferência. Não fui, hoje, o
E _bem verdade que aqui se diz: tal órgão gestor de mãoresponsável pelo adiamento da discussão. Mas folgo muito.
de-obra - que é parte deste projeto, que é um projeto dito
Penso que o trabalho das Lideranças foi extraordinário. E
de desregulamentação. Hoje, a agência de navegação contrata
o que elas conseguirem em matéria de avanço não posso deixar
os avulsos diretamente e a direção do porto. Agora, ela vai
de ressaltar. Não é a solução que me agrade, gostaria daquela
contratar um operador portuário, que vai se valer de um órgão
em que modificássemos a estrutura, deixando toda a discussão
gestor de mão-de-obra que vai contratar pessoal. Duas instânsobre o problema social para o contrato coletivo. Porque acrecias adicionais estão sendo colocadas.
dito nas duas pontas; penso que a modernidade irá acontecer
Tal qual está o projeto, ele cria uma condição extremano dia em que trabalhador e empresário sentarem, como senmente negativa para o trabalhador. Essas empresas vão poder
tam no Japão, e negociarem, fazendo tudo funcionar negocial~
ter pessoal próprio, pessoal avulso sem vínculo, mas trabamente. Enquanto isso não acontecer, não é uma lei que puxe
lhando permanentemente para elas _e _vão poder ainda ter
pará um lado ou por outro que irá dar a solução.
o resto do pessoal na prateleira para ser aproveitado na hora
Sr. Presidente, não posso deixar de reconhecer que h ou ve
um avanço extraordinário, que afinal, mudou o projeto em
de oiNão tenho dúvida de que os custos dimiriuirâo barbarirelação à Câmara. Não sei como o Senador AffCnlso CamargO
dade! Basta dizer que o projeto debita, daqui para frente,
concordou
com isso, porque ele não deu o parecer favorável
ao Estado, a tarefa do custo da dragagem. Talvez um dos
a nenhuma emenda, pelo medo de que o projeto voltasse
poucos países do mundo em que a dragagem é cobrada na
à Câmara. Folgo que o Senador que _deu o parecer pela Comistarifa seja o Brasil. A prática brasileira foi a de que os portos
são
de Infra-Estrutura tenha aceitado que mudar o projeto
no Brasil recebessem investimentos nascidos na tarifa como
não é sempre uma heresia, nem corresponde a um ~mprome
todo o resto. Aqui se criou uma taxa de reriovação de Marinha
timento com atraso. Longe de mim essa afirmação. Isso
Mercante para financiar navios. Tudo se cria a partir da prónão quer dizer que eu esteja- ce"itó em tudo. Ê possíV"el que
pria operação. Neste País, durante muito tempo, a chamada
muito do que tenha dito aqui esteja em desacordo com a
Taxa de Melhoramento dos portos sustentou o porto. Mais
realidade, mas ainda não conheço nenhuma modalidade merecentemente, por iniciativa do nosso Presidente, Senador
lhor de chegarmos a um bom resultado do que discutir, e
Mauro Benevides, foi apresentado um projeto retomando
é por isso que a democracia me agrada.
isso e criarido o adicional. Em outras palavras, o Brasil é
Briguei muito nO tempo dos militares. Nesses últimos
o único país do mundo em que se cobra- ímposto no porto.
dias, me fizeram ter dúvidas se não era mais fácil brigar naqueNa operação de capatazia cobra-se o adicional de 50%, dinheile tempo. Era uma briga mais aberta: o militar assumia o
ro que deveria ser investido em porto. Nos últimos dois anos,
que era, agia -ditatorialmente, colocava-nos na cadeia, mas
foram arrecadados 600-milhões de dólares, mas que não foram
sabíamos o que estávamos enfrentando. Várias vezes, lá, estiaplicados. Esse dinheiro saiu do custo da operação.
ve- presente. Hoje, não vemos quem fala. Lemos no jornal
O projeto, agora,- faz uma escal~ -ae diminui~o d~ssa
que simplesmente estamos desquãlifi.cados porque temos a
aplicação ano a ano. Faz também uma escala adicional, deterousadia de discutir; hoje lemos no jornal que recebemos um
minando que certa parcela desse valor seja colocada no porto
mandato não para pensar ou manifestar- uma dúvida - e,
de origem. Não tenho nenhuma dúvida de que tudo isso contrisendo do PSDB, ·mais do que ninguém, tenho que manifestar
buirá para diminuir os custos. Mais do que isso, não tenho
dúvidas. Afinal, a vida inteira fui acusado disso. Por que
nenhuma dúvida de que os salários cairão - e cairão barbanão manifestá-la na hora de discutir um projeto? Não, nessa
ridade!
hora tenho que aceitar as verdades que estão líquidas, cer~~s
Para mim, isso não é modernidade. Modernidade não
e definitivas.
é diminuir custos dimiritiindo salário; modernidade, para mim,
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Sr. Presidente. devo dizer que até louvo e aplaudo. Realmente, não há como deixar de dizer que o _que está proposto
é um enorme avanço. Minha proposta não é essa. Como disse,
avancei em uma direção diferente, mas não tenho como deixar
de reconhecer que o que está aqui pouco cobre - e cobriria
integralmente, não fora o caso de se criar uma dificuldade
para que o contrato seja feito, dizendo: "Se flãO for feito
o contrato em noventa dias, vale a Comissão". Portanto, se
o contrato não vier a acontecer por essa ou aquela razão,
acaba a CoriiiSsão acontecendo.
De qualquer maneira, ·creio que é isSO que vai ser ·aprovado. Embora não sendo essa a tese que defendia, quero
dizer que ainda conto que desse processo, na discussão, ao
longo do tempo, empresários e trabalhad0res _e nós todos,
por via de conseqüênCia, sem o inedo das_ palavras, sem- o
medo dos conceitos, sem o medo da discussão, com a tolerância de admiti!' que quem não pensa como nós tem o direito
de expor o seu ponto de vista e, afinal, se possa contribuir
com as regras que afinal serão as aprovadas, a fim de que
se encontre uma solução de convívio da qual o País possa
se orgulhar e a economia possa se beneficiar.
Sr. Presidente, a minha emenda é diferente. Sustento
a minha emenda. Deixei tudo aquilo que era estrutural tal
qual estava no projetO da Câmara e simplesmente transmiti
todo o restante para o contrato coletivo. Não sei se é a melhor
solução, mas é que me pareceu razoável para um homem
que acredita nos seus semelhantes, para alguém que acredita
que a discussão é possível de ser feita e que a tolerância
é um instrumento bom para que se chegue às soluções.
Volto a insistir: para- mim é uma satisfação ver cjue as
Lideranças desta Casa não tiveram medo de mudar, não tiveram medo de tentar avançar·, não tiveram medo de, afinal,
receberem, ainda que por respingo, aquilo que venho recebendo de enxurrada: a acusação de que mudaram o santuário,
que é o projeto que veio da Câmara. (MUito· bem! Palmas
das galerias.)
Durante o uso da palavra Mário Covas, o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que i ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, ]"-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Mansueto de LavOr.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, espero dizer apenas algumas poucas
palavras neste pronunciamento.
O Senador Mário Covas, que me antecedeu, já-dlsse
tudo que eu gostaria de colocar numa ocasião como esta.
Os aplaus_os que recebe, no final do seu pronunciamento,
é o respeito·, a homenagem, a condecoração a um gtande
homem público brasileiro, que não se_ aCOVarda ao defender
os seus princípios e as suas idéias, poucO impOrtando os obstáculos que enfrente, as objeções e as versões que se divulguem
a seu respeito. Por isso, esses aplausos são uma homenagem
à coerência daqueles que não recuam para defénder os seus
princípios, daqueles que lutam pelas causas -em que acreditam.
É esse o testemunho que vejo, nesta tarde, com o pronunciamento do Senador Mário Covas e com a reação de Parlamentares e das galerias a esse pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caméiro, fazendo soar a
campainha.)- A Presidência, interrompendo o orador consulta o Plenário sobre a prorrogação da sessão por 30 mi~utos.
(Pausa).
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Não havendo objeção, está prorrogada a sessão.
Continua com a palavra o Senador Mansueto de Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Tudo se resume naquela frase do líder hispânico, Sr. Presidente: "Es mejor morir
de pie do que vivir de rodillas".
Algumas das idéiaS aqui defendidas pelo Senador Mário
Covas e por nós outros, que quisemos alterações no Projeto
dito "de Modernização dos Portos", podem ser derrotadas
ne:ste plenário. Isso faz parte do jogo democrático; isso não
nos faz recuar nem renunciar a eles.
Ficam, no entanto, registrados nos Anais da História.
Um dia, quando se avaliar o que se fez, o quanto se lutou
aqui e o que foi publicado pela imprensa, conforme se referiu
tantas vezes o Senador Mário Covas, a História, com certeza,
fará justiça a esse trabalho parlamentar que, de parte a parte,
é um engrandecimento da vida do Senado da República e
do Congresso brasileiro.
Sr. Presidente, Srs. ·senadores, a origem, o ventre de
onde saiu esse projeto, como o filho mimado, o enfant gaté,
foi a proposta modemizadora do ex~Govemo Collor.
Esse Projeto, dito de Modernização dos Portos, era, de
fato, a "menina dos olhos" de todo o programa de modernização do ex-Governo Collor. Porém, ela vinha carregada da
forte ideologia a que se refere Karl Mannheim, isto é , o
interesse de grupos privados apresentados à opinião- pública
como se fossem interesses cOletivos. Diz-se que 98-% do empresariado brasileiro quer a aprovação desse Projeto de Modernização dos Portos como se o projeto da Câmara dos Deputados e o da Modernização dos Portos fossem a mesma coisa.
É lógico,- não se nega essas estatísticas, porque qualquer
proposta. se tivesse ao seu lado a força dos meios de comuni-cação, a propaganda, o marketing e o lobby que teve esse
projeto da Câmara, evidentemente, terminaria sendo impingida à opinião pública brasileira como a grande prioridade
nacional.
Não precisa ir Ifiuito longe. Com a força dos meios
de comunicação em peso dos editoriais da imprensa, não se
revoga apenas a Lei dos Portos atual, mas se pode revogar
até a lei da gravidade.
Gostaria de dizer que estamos chegando à votação deste
projeto Tanto se incutiu que ele realmente não deveria ser
tocado pelq Senado Federal. O projeto foi resultadO de um
acordo das lideranças da Câmara dos Deputados. Esse o
grande argumento para que não se o mexesse, não se o emendasse_ aqui no Senado Federal.
Se analisarmos a pauta de matérias que vêm da Câmara
dos Deputados par,a o Senado Federal, temos que concluir
que Inais de 95% das matérias chegam, nesta Casa, mediante
acordo de Lideranças. Os mesmos grupos empresariais _merecem todo o nosso respeito - que insisti<ini junto aoS
Senadores •para que esse projeto não fosse alterado, porque
decorria de acordo de Lideranças, agora estão denunciando
acordo de Lider"anças na Câmara referentes ao ajuste fiscal.
Ontem mesmo, recebi uma carta, vinda de Recife, de
uma importante organização empresarial, tradicional, secular,
respeitável: Associação Comercial de Pernambuco. O que
nos dizia e nos solicitava, com toda a legitímidade de ~epresen
ta.nte de uma categoria económica, o ilustre Presidente da
Associação Com-ercial de Pernambuco, o Dr. José Mariano?
Dizia na carta: Quaiido chegar no Senado Federal, vote contra
d antidemocrático acordo de lideranças vindo da Câmaia dos
Deputados que quer aprovar o ajuste fiscal de iniciativa do
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Governo. Quer dizer, o acordo de LideraD.çaS- é- antidemocrático e deve ser rejeitado no Senado Federal, quando na
Câmara dos Deputados trata de_ aumento de impostos ou de
ajus~e fiscal, mas, no caso dos portos, o acordo de lideranças
da Câmara é matéria irretocável. A(J_ui estão em jogo 20 bilhõeS de dólares dos cofres públicos, jogados em um processo
de privatização não_ diferente dos outros que antecederam,
isto é, ctijo resUffãdo financeiro para os cofres da União,
na expressão do Senador Nelson Carneiro, não chegaram a
70 mil cruzeiros e, na expressão- do Líder Pedro Simon, não
deram para comprar um Fusca. Nem um "fusquinhã" se compra com o resultado financeiro de todo o processo das privatizações realizadas até hoje.
Se é para privatizar ·os portos, vamos prlvatiZar; se é
para modernizar os portos, vamos modernizar.
Não somos contra a sua privatização. O que não se pode
fazer é jogar fora 20 bilhões de dólares do Erário, sem maiS
nem menos. Esse fato precisa ser discutido, e ninguém se
lembrou disso. Modernizar os portos, sim; privatizar,_ tudo
bem. Vamos discutir e analisar: podemos_ até priv-atizar as
instalações portuárias. O que não se pode fazer é contrariar
a Constituição em vigor: Esta não foi reviSada e seu art. 21,
inciso XII, alínea 7, dispõe o segufnte:
Art. 21. Compete à União:
XII- explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão·:-f) os portos marítimos; fluviais e lacustres."
No projeto virido da CâJ?:13ra, logo no primeiro artigo,
esse dispositivo constitucioiiãl é rasgado, vergonhosamente
- - desrespeitado. Dispõe O seu art. 1"':
" Art. 1"' Cabe à União explorar, díretamente ou
mediante concessão, o portO organizado."
E onde ficam a permissão ou a atitorização? __ Não se
sabe, omite-se.
E mais, se os serviços portuários são de natureza pública,
podendo apenas ser transferidos a empresas privadas mediante
concessão, permissão ou autorização, é impOssível existirem
portos particulares, sem nenhum controle do poder público,
sem concessão, permissão ou autorização.
No entanto, prevê o projeto da Câmara, à revelia da
Constituição, qUe podem existir instalações Portuárias de uso
misto, fora da área do porto, podendo operar com ·cargas
de terceiros. Ora, uma instalação pOrtuária, privada-, fora da
área do porto, para operar com cargas da própria empi"esa,
é apenas- um braço- ou um ramo de atividade desta. Nada
fere a Constituição, maS, no morriento em que ela cori1eça
a operar com cargas de terceiros, presta-ndo serviços como
se fosse um porto- e, realmente, o é-, aí sim ou se subordina
às normas que regem as operações portuárias, a ·autoridade
portuária, como qualquer outro porto, ou, contrariamente
à Constituição, transforma-se em porto- privado-.
A questão da mãowde-obra foi amplamente debatida. A
proposta do nosso relatório é a de um órgão gestor da mão-de-.
obra paritário, isto é, não com o monopólio de trabalhadores.
Aliás, a palavrã monopólio é forte- demais; o que existe é
uma organização que, pot dezenas de anos, vem funciollando
de maneira exemplar, conforme descreveu aqui o Senador
Mário Covas acerca do rodízio da mão-de-obra avulsa na área
do porto, da distribuição dessa mãowde-obra. Poucos conhew
cem esse tipo de trabalho que tem um componente da própria
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empresa, que é o componente dê:: riSCO, e que, por isso, deve
ser tratado de maneira diferente. ~ão entendem isso.
,.
Então, quando surgiU: a p·roPÇs~á de, em vez da gestão
tradicional da mão-de-obra 49, porto, colocássemos, numa
posição intermediária, um ófgáo gestor composto de trabalhadores e de_ empregadores, houve um escândalo nacional. Gerou oposições, que consideraram ProPosta absurda. Mâ.s
não são todos os empresários que pensam assim; é preciso
fazer jUstiça. Essa posição partiu de um grupó de empreSáriOs
radicais que, realmente, levaram esse processo a uma radicalização, pelos meios de imprensa, nunca viSta. Nem a UDR
dos velhos tempos se cori:tpOrtou como esse grupo de ação
empresarial perante as discUs-sões' haVidas no Senado sobre
aquestâO âos portos. AiJDR_: ~oj~~ negada e S3be conciliar.
Considerouwse um absurdO. estãbelecer um órgão gestor
paritário da mãowdewobra avulsa da área portuária , composto
por partes equilf!>radas ~e_ trab_alhadores e de ell!pregadores.Por outro lado, se quer estabelecer um monopólio do
capital, antimoderno, atrasado, para gerir a_ mão-dé-obra, coisa que não existe em nenhum porto do mundo. Nem na África
existem portos-com contróle ~érreo.e- abS01"tifo" CIOs empregadores ou operadores portuáriõs--na g"estão da mãowde-obra,
que é o se quednstituír rio'Br~il. ·
_
_
E nós que propusemos alteiaç9es neste IDonopólio estabelecido no projeto da ~âmara, fomos _tachados de ~trasa
dos,'~os Senadores do atraso", contra "os Senadores da modernidade",_ Nós não consideramos nenhum dos Senadores
que se contrapuseram à nossa pOsição, nem atrasados, nem
avançados; toâos estão no )-eu; P,aPel, ~umprem seu dever
de defender suas idéias, e,_prj.ncipalmente, o qu_e considera-m
do iriteresse do Pais, pois é para isso que estamos aqui.
Todavia, não me entra pela cabeça, Sr. Presideilie, Srs.
Senadores, que se almejando ª- n).QderÍlidade, que se estabew
Ieça uma exclusividade, um nonop_ólio dos empregadores acerw
ca na gestão da mão-de-obra.
Assim, Sr. Presidente - para não me alongar, uma vez
que me comprometi- gostaria de dizer aqui, perante o Senado da República, perante os meus ilustres Pares, algo sobre
os pontos que defendi por convicção a-c-erca do meu relatório,
que teve a honra de ser 3provado na Comissão _de Constituição, Justiça e Cidadania. Alguns'pontos, como o do órgão
- gestor da mãowde-obra paritário: foi- aprOvãdó pôr uõánfriíiw
dade pelos ilustre membros da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania e, depois, tiveram a aprovação também
dos ilustres membros da Comissão dy Assuntos EconômicOs.
Todos esses pontos são válidos e, no meu eiltender, representavam avanços e modernidade.
Do ponto de vista institucional, a perdurar as propostas
do Projeto da Câmara, não é o Senador Mário Covas que
vai perder, muito menos nós outros, como o Sr. Nelson Wedekin, o Sr. Espefidião Amin, o Sr. Jarhas Passarinho e tantÓs
outros ilustres Senadores. Ê _o País que perde, porque, na
realidade, vamos jogar fora um património construído com
niuito --sacrifício. Aliás, é um destino dO Brasil todo, que,
no caso, se configura 11a área dos portos. Tínhamos a Sunamam, a Portobrás, tínhamos comissão disso, comissão daquiw
lo;, tudo se acabou. Decidiram a_çabar com a Portobrás. E
qual foi o órgão que a substituiu? A Portobrás não servia,
mas a função exercida pela mesma ficou a cargo de quem?
Hoje há uma companhia de docas que, no Rio Grande
do Norte, administra 4 Ou 5 portos; há uma outra em Santos,
outra no Rio de Janeiro. É Uma confusão tremenda, porque,
de propósito, estabeleceu-se essa balbúrdia na administração
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pública, no que se refere aos portos, para chegarmos a esse
sistema. Como também o poder público não inVe-stiu absolutamente nada ness-e setor.
_

Fala-se no custo operadonal dos portos no Brasil. É
uma falácia atribuir à mão-de-obra portuária- o peso maioi:'
no custo da utilização dos portos. Resolva-se o problema da
mão-de-obra portuária e mesmo assim os portos brasileiros
apresentarão taxas operacionais a1tas, pOrqUe, na realidade,
o custo do componente mão-de-obra na-operação portuária
é o menor deles, conforme comprovou o Senador Mário Covas.
O que encarece os- portos é a démourrage. São filas de
navios parados, esperando~ porque os portos não têm condições operacionais. É o sistema obsoleto, conforme pro~ou
o Senador Mário Covas. Temos, emportos como o do Recife,
guindastes de 1916, que só servem para ferro-velho; não servem para mais nada. 'É o fato do Governo não investir e
recolher os ATPS- Adicionaís de Tarifas Portuárias- inã.is
de 600 milhões por ano - e não investir Um centavo nOs
portos, porque a tese posta em prática foí a de sucatear os
portos, para depois privatizá-los, sem que houvesse nenhum
ressarcimento dos- investimentQS_ públicos Jeitos naquelas
áreas.
···
É contra isso que nos levantamos, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, em defesa do património público. E se defender
o patrimóniO público, o relacionamento harmônico entre capital e trabalho for atraso, coloque-nos na lista dos atrasados,
dos retrógrados Senadores da República deste País. É isso
que precisa ser dito, Sr. Presidente.
E agora nos apresentam esse acordo__d_e_li_de_ra_nças respeitáveis, em que- ficou claro: era impossível aceitar esse projeto
da Câmara, intocável, como-se fos.se uma palavra infalível
de alguma deidade. Não é possível, Sr. Presidente. O primeiro
princípio é que é preciso mudar esse projeto. Agora, politicamente, se não podemos mudar tudo o que defendemos, segundo nossos princípios, devemos avançar. Foi um avanço extraordinário.
E aqui louvo a dedicação do Relator, Senador Júlio Campos, que realmente trabalhou nesse sentido, de haver alterações; que já não mais considerou esse projeto intocável. E
aí se prOcurou pelo menos salvar aquela parte relativa à gestão
da mão-de-obra.
Sr. Presidente, modernidade é isso mesmo, a busca do
entendimento permanente, através de contrato, de acordo,
de convenções coletivas, entre empregadores e empregados.
Isso é que é modernidade. Isso -é o··que defendemos e quere~
mos.
A propósito, a revista IstoE desta semana traz uma matéria pertinente ao caso, sob_o título "Justiça de Resultados",
que diz, de forma interessante, que a justiça de resultados
é aquela que não chega aos tribunais; é aquela que já é praticada no entendimento, na interação entre as categorias dos
empregadores e dos trabalhadores.
Diz a matéria:
"Se é verdade que das crises se extraem lições,
então é reconfortante dizer que o vendaval de demissões que levou centenas de empresas e milhões de trabalhadores à lona teve pelo menos um efeito pedagógico: oempregados e empregadores estão chegando à
conclusão de que os impasses trabalhistas podem e devem ser resolvidos às mesas de negociação, bem longe
dos tribunais."
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E nesse sentido- que vejo o- acordo que fizeram as Lideranças, sem renunciar a nenhuma das posições que defendemos no relatório da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, nas nossas emendas. Temos g_!le teconhecer qu~
o ã.cordo consubstanciado nas emendas do eminente Relator,
Senador Júlio Campos, tem que ser respeitado aqui no plenário. Na essência, esse acordo acredita na força a na orgariiz3.çãci
do trabalhador brasileiro; acredita também na clarividência,
nos avanços de mentalidade dQ empresariado brasileiro, coisa
que nem sempre houve no trabalho do Grupo de Ação Empresarial contra o qual nada temos como representante dos empresários - , apenas dizemos que os métodos empregados
por ele não foram os mais democrátiCos. Ele se utilizou de
uma pressão injusta e, às vezes, inverídica, através dos-ineios
de comunicação; usou também os meios financeiros de que
dispõe para impór uma verdade ou uma versão da verdade
que não era a que ocorria no plenário. (Manifestação das
galerias.)
.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, para terminar, considero
que nenhum dos postulados que defendi será aqui enterrado
ou derrotado de vez. O processo vai continuar. Espero que
haja realmente o contrato, a convenção ou o acordo coletivo,
para que se possa dizer que os portos marcham, de fato,
para a modernização. Sem a celebração desse acordo coletivo
vamos enfrentar dificuldades inevitáveis na áiea portuária.
A comissão paritária permanece, com um componente novo,
isto é, a posição conciliadora e desempatadora do poder público. Esperamos que o poder público realmente possa cumprir
esse papel a contento e sem parcialismos.
QuantO ao- mais, posso dizer que valeu a pena essa luta.
Foi um grande momento na história do Parlamento brasileiro.
Louvo, inclusive, a posição daqueles segmentos de empresários que, enquanto éramos bombardeados por querermos
aperfeiçoar o projeto- Vindo da Câmara dos Deputados, o
que é normalíssimo na vida do Congfesso? nos sugeriam emendas para aperfeiçoá-lo. Vários empresários escreveram pedindo que alterássemos artigos e dispositivos do te~to do projeto
da Câmara.
Logo, não havia unanimidade no segmento empresarial
no que diz respeito à in"tocabilidade do Projeto da Câmara.
Mas havia um grupo de ação poderosfssimo, que queria fazer
valer a sua posição no conceito de ideologia de Karl Mannheim, a que aqui me referi.
O Sr. João Calmon- Permite-me V.Exa. um aparte?
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Tem V. Ex• o aparte,
e é uma honra para mim recebê-lo, porque entre as emendas
que permaneceram no bojo do texto do acordo está a de
V. Ex•- que diz respeito à formação profissional d_os trabalhadores da área do porto. Essa emenda mereceu a aprovação
unânime da Comissão de Assuntos Económicos .. Portanto,
concedo o aparte a V. E~, e quero homenageá-lo, Senador
João Calmon, por sua iniciativa e por sua cOntribuição fundamental ao Projeto de Lei de Regulamentação dos Portos.
O Sr. JoãO Calmoo- Nobre Senador Mansueto de Lavor,
tive oportunidade de agradecer ao último Relator dessa matéria, o no}:tre Senador Júlio Campos, a aprovação deSsa iniciativa, que tomei, de apresentar urna emenda criando os Conselhos de Autoridade Portuária, que "instituirão centros de treinamento profissional, destinados à formação e aperfeiçoamento de pessoal para o desempenho de cargos e o exercício
de funções e ocupações peculiares às operações portuárias
e suas atividades correlatas"'. Nobre Senador Mansueto. de
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Lavor, desejo estender esse agradecimento também a V.

Ex~

que tanto me estimulou durante a tramitação desse projeto.

Estendo também os meus agradecimentos ao Senador Affonso
Camargo, que, em um certo momento, cômo relator, estava
adotando a posição de recusar sistematícamente todas as
emendas. Nessa-oportunidade, S. Ex• abriu apenas uma exceção, para dar o seu voto favorável à criação desse Conselho
de Autoridade Portuária. Lamento, nobre Senador Mansueto
de Lavor que, aqui no Senado, nos orgulhemos apenas dessa
vitóiiá na área portuária,- Criando esse Conselho de Autoridade Portuária, par-a treinamento :PTOfissionaL Entretanto,
há 20 anos, esse modesto SenadOr pelo Estado do Espírito
Santo conseguiu incluir uma emenda na Lei Orgânica dos
Partidos, criando ao lado de cada partido o Instituto de Formação Política. Decorreram duas décadas, e, com exceção apenas
de dois Partidos, o PT e o PL, do Deputado Alvaro Valle,
todos os demais Partidos ainda não possue-m um instituto
de formação política para a formação e renovação dos quadros
políticos do Pais. Por isso mesmo, renovo O rlieu agradecimento a V. Ex~. ao nobre Senador Julio Campos, ao nobre
Senador Affonso Camargo, que, pelo menos na área portuária, já concretizaram uma aspiiaÇão- que, desgraçadamente,
no setor da política ainda é um sonho a se concretizar talvez
num futuro remoto. Muito obrigado.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Quero parabenizar
V. E~ Senador João Calmon, porque ofereceu uma emenda
verdadeiramente modemizadora ao projeto. O projeto dito
modernizante que veio da Câmara se esqueceu de que nos
prinCipais, inãis inodemos, atuantes e eficientes portos do
mundo há escolas de formação profissional como a que V.
Ex• preconizou em sua emenda e que foi aprovado por unanimidade tanto no seio da ComissãO de Assuntos Económicos
como, espero, e com certeza será, neste plenário.
Sr. Presidente, para terminar, eu gostaria de dizer que
nós vamos continuar discutindo os portos com os senhores
empresários. ACho muito importante que essa discussão prossiga. Só espero que o processo de_ priVatização dos portos
se faça com os resguardos do interesse público e dos investimentos feitos pelo Erário neste setor, e" --que --ilãO leve aos
nefastos oligopólios que se verificãm- em vários setOres da
economia nacional e que não foram desmantelados pelo GOverno dito modernizante do Sr. Fernando Collor de Mello.
Refiro-me sobretudo aos oligopólios da siderurgia, do cimento, da petroquímica e diversos outros que enfrentam os Governos e que agora estão afrontando, no setor de medicamentos,
as determinações e as preocupações do Senhor Presidente
Itamar Franco.
Espero, portanto, que esse diálogo nosso, do Congresso,
com os empresáriOS-do seto_r do_s portos seja no sentido de
que esse segmento da economia seja moderno no sentido
verdadeiro da palavra, isto é, mais democrático, mais aberto,
mais a serviço da sociedade brasileira e não apenas a serviço
de lucros e interesses particulares, principalmente da concentração de renda.
Vamos continuar trabalhando e lutando também junto
aos trabalhadores, que compreenderam que chegou o momento_ de mudar o sistema da gestão d_a mão~de-obra e,
apesar de perderem aquilo que tinham realmente como um
direito-, uma prática que foi aqui descrita pelo Senador Mário
Covas, entenderam a importância de mudanças, de estabe~
lecer mais equilíbrio e aceitaram- a gestão paritária da mão-deobra. Vamos continuar com a luta dos trabalhadores, porque
não se entende um processo de modernização quando se joga
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no cesto do lixo dii-eitos inalienáveis dos trabalhadores que
compõem o processo de produção tal qual o capital.
Sr. Presidente, quero dizer que esta votação de hoje à
noite não vai encerrar nem esse processo de avanços, de verdadeira modernização dos portos, nem também as discussões
que foram aqui tão produtivas, tãO importantes e tão marcantes para a história do Parlamento brasileiro. Era o que tinha
a dizer. Muito obrigado.
Durante o uso da palavra do Sr. Mansueto de Lavor, o Sr. Dirceu Carneiro, J9 Secretário, deixa ã cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Renevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. Fazendo soar
a campainha.) - A Presidência consulta os Srs. Senadores
sobre a prorrogação da sessão por 30 minutos. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão~

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR EDUARDO SUPLICY (SP - PT. Para discutir.
Sem revisão do orador_) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
observa-se é que o Senado Federal está conseguindo cumprir
com o objetivo fundamental de ser o catalizador de entendimento, o que parecia, até quinta-feira última, senão até a
manhã de hoje, extremamente difíCil, pois quase toda a grande
imprensa deste País começou a dizer que o Senado Federal
não poderia continuar insistindo com o princípio de que trabalhadores e empresários deveriam estar lado a lado discutindo.
De um lado, quase todos os órgãos de imprensa deste
País começaram a eleborar editoriais dizendo que alguns dos
Senadores, como Mário Covas, Nelson Wedekifl, Esperidião
Amin, AntoniO Mariz, eu próprio e tantos outros estávamos
defendendo o que descreviam, inapropriadamente, como o
monopólio da mão-de-obra da parte dos trabalhadores.
Na Câmara dos Deputados, o projeto finalmente transmitido para o Senado ~e. de um lado, continha um órgão
de natureza supervisora, onde havia, de natureza supervisora,
a presença de trabalhadores e de empresários no órgão"_ gestão
de mão-de-obra passava a existir -unicamente ~a-preSença do
empresários. Portanto, de um-a situação em que se descrevia
como de monopólio, de poder exagerado dos trabalhadores
passou-se a ter o organismo onde estaria a presença dominadora do lado empresarial.
Ora, seria essa uma postura modemizadora?
Esses mesmos organismos de imprensa nos apontavam
a modernidade em termos de custos relativamente baixos,
de alta produtividade e alta remuneração dos trabalhadores
em portos como os de Antuérpia, de Marselha, de Barcelona,
de Roterdã e de Amsterdã. Justamente nesses portos europeus, existe a participação dos trabalhadores, junto com os
empresários, na gestão da mão-de-obra, enquanto nos portos
norte-americanos-existe o resultado de contratos coletivos de
trabalho.
Esse grupo de Senadores, em especial, insistia na necesSí~
dade do entendimento em busca do bom senso, do equilíbrio,
a fim de assegurar aos trabalhadores o direito à sua dignidade
e, aos empresários, o direito de ad~inistrar os portos e o
transporte de cargas, em geral, de maneira mais económica,
de modo a atender o interesse de todo o País. Pois bem,
esse objetivo basicamente está sendo alcançado pelo Senado.
Solidarizo-me com o Senador Mário Covas, não apenas
pela sua atitude, mas, em especial, pela dedicação ao·esro.tlo
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que fez a respeito dessa matêna. S. Ex~ hoje brindou o Senado
Federal com uma exposição detalhada do que é a admini:stração dos portos brasileiros. Seria extremamente importante
que chegássemos, como afinal conseguimos, uma discussão
à altura da importância e da cOMplexidade dessa matéria.
Tenho a certeza de que, com melhor reflexão, a grande
imprensa não pOdefá mais dizer que senado .Federal discutiu
essa questão sem a devida responsabilídade. Por vezes, órgãos
de imprensa criticam o Senado por apreciar e votar projetas
em poucos minutos. Para um proje_to de extraordinária complexidade, avalio_ que o Senado Federal atuou com muita responsabilidade.
Felizmente, hoje, estamos vota"ndo este_ prOjeto - em
relação ao que sabíamos há pouco tempo - com um grau
muito maior de conhecimento sobre a complexidade da vida
dos portuários c do que seja o seu transporte, em especial
por meios marítimos.
Sr. Presid~n~e, encaminhei à Mesa requerimento de preferência para- que~ Seja votado, prioritariamente, o projeto
substitutivo do Senador Mário Covas. Entendo que, a tenta~
tiva de se obter o contrato coletivo de trabalho será um avanço
e, desta forma o projeto, mantendo os objetivos de modérnização, de melhor regulamentação dos portos, deixa a melhor
adminiStração da relação entre as partes para o contrato coletive de trabalho.
Minha segunda _preferência será por esse entendimento
que, afinal, todas as lideranças concluíram como positivo.
Um esforço que, na Comissão de Assuntos Econômicos, acabou sendo acordado. Senadores como Esperidião Amin, José
Fogaça, Ronan Tito- e tantOs outros estiveram de acordo com
essa participação que considero como importante de ambas
as partes: dos trabalhadores e dos empresários. Em especial,
avalio que o que se irá votar é que, por 90 dias, se tentará
a realização do contrato coletivo de trabalho; se até 90 dias
isso não tiver ocorrido, eritão começa a vigorar a instituição
do órgão gestor da fi'!.ão-de-obra do trabalho portuário avulso,
com a participação de representantes, dos empresários e dos
trabalhadores, de forma paritária, havendo ainda com função
conciliadora e arbitral um representante do Poder Público
a que estiver subordinado o porto. Mas mesmo depois da
instituição deste órgão gestor, poderá continuar o esforço de
ambas as partes na realização do contrato coletivo de trabalho
que poderá, inclusive,_dar função nova, caracterizar o trabalho
do órgão gestor ou poderá, inclusive, dispensar a intervenção
desse órgão paritário de trabalhadores e de empresários.
Avalio ser esta uma forma bastante interessante que irá
garantir a dignidade e o equilíbrio entre trabalhadores e empresários.
Eu gostaria de ressaltar, Sr. Presidente, que tarilbém mui~
to se empenhou para que houvesse esse_ entendimento, a ex·Prefeita de Santos, Teima de Souza, que, hoje, se encontra
presente na tribuna de honra, assistindo a esta sessão.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

-o

Durante o uso da palavra do Sr. Eduardo- Suplicy,
o Sr. Mauro Benevides, Presiderite, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro,
J<:> Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Não havendo
quem peça a palavra, encerro a discussão. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor
para proferir parecer sobre as emendas apresentadas pelo
Senador Júlio Campos:·
-
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O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, a Emenda n"" 120 de Plená~
rio está redigida nos seguintes termos:
"Substitua-se o caput do art. 18 pelo seguinte:
Art. 18. Em cada porto organizado será constituído um órgão gestor da mão-de-obra do trabalho
portuário avulso, que será formado paritariamente por
representantes de empregados e empregadores, dele
participando um representante _do poder público com
função conciliadora e arbitral, com as seguintes finalidades ... "
As finalidades são as do texto do projeto.
"§ 19. No caso, devia ser celebrado Contrato,
Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho entre os
trabalhadores e empresários; este precederá o órgão
gestor a que se refere o caput deste artigo e dispensará
sua intervenção nas relações entre capital e trabalho
no porto.
§ 2». No caso do Concessionário do porto ser
pessoa jurídica de direito privado, o representante do
poder público será indicado pelo Ministro dos Transportes."
Sr. Presidente, diante do acordo havido entre as Lide~
ranças do Senado, entendendo que esta emenda representa
um avanço em face do projeto- da Câmara, meu parecer é
favorável.
Emenda n" 121, onde houver a expressão ''Convenção
ou Acordo Coletivo de Tr::ibalho, substitua-se pela expressão
"Contrato, Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho".
Meu parecer é favorável, entendendo, Sr. Presidente,
que em todo o projeto, e não apenas na parte alterada pela
emenda, a determinação é essa: introduzir-se a_ eJ~:pressão
"Contratei, ConvenÇão ou ~Acordo Coletivo de Trabalho."
Meu parecer é favorável, Sr. Presidente.
Emenda n~ 122: -"Acrescente-se o segUinte art: 32, renumerando~se os demais: Os Conselhos de Autoridade Portuária
-CAP, instituirão Centros de Treinamento Profissional destinados à formação e aperfeiçoamento de pessoal para o desempenho de cargos e o exercício de funções e ocupações
peculiares às operações portuárias e suas atividades correlatas".
Esta é a Emenda Calmon, a que já nos havíamos referido,
anteriormente, em pronunciamento favorável, Sr. Presidente.
Emenda n9 123, aditiva: "Acrescente-se nas disposições
transitórias o seguinte artigo: Na falta de Contrato, Convenção
ou Acordo ColetivÕ de Trabalho, deverá ser_ criado o órgão
gestor a que se refere o art. 18, no nonagésimo (90) dia a
contar da publicação desta Lei".
Sr. PresidentL;, esta emenda complementa o que dispõe
o art. 18, alterado pela Emenda n' 120.
Meu parecer é favorável.
Emenda n" 124, por ser idêntica à de n» 123, já li e dei
o parecer favorável.
O Sr. Direceu Carneiro, z~ Secretário/deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo para proferir
o parecer sobre as emendas do Senador Júlio Campos.
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O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB _:__PR. Para proferir
parecer) - Sr. Presidep.te, Srs. Senadores, as Em~ndas de
n;-'120, 121, 122 e 125 sãO restiltaDteSdo acordo de lideranças,
de modo que a Relataria dá o parecer favorável.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Os pareceres
são favoráveis às emendas do Senador Júlio Campos.
Passa-se à votação do projeto, ressalvadas as emendas
e a subemenda.
Sobre a mesa, requerimento que· será liçl.o-_pelo Sr. V
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 36, DE 1993
Nos termos dos arts. 300, -inciso XIII, e 311, item 4,
do Regimento Interno, requeiro preferência para votação do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n' 66/92.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993. -Senador
Eduardo Suplicy.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência pede aos Srs. Senadores que tomem assento em suas
respectivas bancadas.
-~
- "
Em votação o requerimento do Senador Eduardo Suplicy
que pede preferência para a votação do substitutivo ao Projeto
de Lei da Câmara no 66192.
O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente, gostaria de
ser informado. Quem é o autor desse substitutivo?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O autor do
substitutivo é o Senador Mário Covas e o autor do requerimento o Senador Eduardo Suplicy. O nobre Líder do PT
deseja que se garanta a apreciação do substitutivo antes do
projeto e, nesse sentido, apresentou requerimento que agora
submeto à deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota
o Líder do PMD B?
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS)- Sr. Presidente,
conforme acordo feito pelas lideranças, inclusive a liderança
do PSDB nesta tarde, somos obrigados a votar contrariamente
a esse requerimento para dar curso ao acordo feito.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota
o Líder do PTB?
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB - MT)
-O PTB vota "Não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PFL?
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE) -Sr. Presidente,
a nossa poSição é semelhante à expendida aqui pelos nobres
Líderes dd PMDB e do PTB, no sentido de, honrando p
acordo rea~izado entre as Lideranças e os Relatores, votar
contrariamente à aprovação dessa preferência.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PDT?
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC) - Sr. Presidente, o nosso entendimento é de que o Acordo de Lideranças
simplesmente considerou e contemplou as questões relativas
ã mão-de-obra portuária e não à eventualidade de preferência
para o substitutivo ou não. O PDT vota "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota
o Líder do PDS?
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC) - Sr. Pre.,idente, tendo participado igualmente da reunião de Lideranças, sinto-me compromissado a resignar. não apenas em nome
do meu partido, mas em nome pessoal de emendas que propus
e em nome do acordo, sem que isso seja quafqU.er ressalva,
inclusive ao pronunciamento, sob todos os_aspe~t«?:~ profícuo,
do Senador Mário Covas, feito no começo da noite de hoje.
Sem que haja, portanto, qualquer ressalva ao inteiro teor
dp seu pronunciamento, sou obrigado, por ter participado,
çom as luzes do _Senador Jarbas Passarinho, que participou
de toda a reunião, de um acordo, a pedir aos meus pares
c;Io PDS que votemos contra o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota
o Líder do PDC?
O SR. GÉRSON CAMATA (PDC- ES) -"Sim", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PSB?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS)- "Sim'',
Sr; Presidente.
-O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota
o Líder do PT?
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP) - "Sim", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Como vota
o Líder do PSDB?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA) - O
PSDB deixará a questão em aberto, mas eu, pessoalmente,
estando eventualmente na Liderança, votarei favorável ao
substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beúevides)- Como vota·
o Líder do PRN?
O SR. NEY MARANHÃO (PRN _:__ J'E)- O PRN, Sr.
Presidente, de acordo com a reunião das Lideranças, vota
"Não".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Pela manifestação, portanto, das Lideranças, agora recolhida, a Presi. dência proclama rejeitado o requerimento do nobre Seitador
Eduardo Suplicy. Portanto, passaremos à apreciação do projeto.
Em votação o projeto, ressalvadas as emendas e as subemendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica prejudicada a Emenda n'1" 132/93, de autoria ~o Senador Mário Covas, que é um substitutivo à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à
votação em globo das Emendas de pareceres favoráveis n9 's
3, 7, 8, 12, 14, 21, ~J. 23, 24, 25 e 26 da c~~i~são de ~~nsti
tuição, Justiça e Cidaâania: n<;>Ss 1, 2, 3, 16 a 30 da Comissão
de Assuntos Económicos;' ri9'õs 120, 121, 122, 123 e 124 do
Relator da Comissão de Serviços de Infra-Estriltura, em substituição.
Sobre a mesa, destaques; que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário.
·
São lidos os seguintes
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REQUERIMENTO N• 37, DE 1993
Nos termos do art. 312, 3línea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para as Emendas de número 1-CCJ, do
Projeto de Lei n• 66192.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993. -Eduardo Suplicy - Nelson Wedekin.
REQUERIMENTO N• 38, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para aprovação da Emenda n9 2-CCJ ao
Projeto de Lei da Câmara n• 66192.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993. - Eduardo Suplicy.
REQUERIMENTO N• 39, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para aprovação da Emenda n9 3-CCJ ao
Projeto de Lei da Câmara n• 66192
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993. - Eduardo Suplicy.
REQUERIMENTO N• 40, DE 1993
Nos termos do art. 312, aünea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para aprovação da Emenda n9 4-CCJ ao_
Projeto de Lei da Câmara n• 66/92.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993. - Eduardo Supllcy.

REQUERIMENTO N• 41, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para aprovação da Emenda n~' 5-CCJ ao
Projeto de Lei n• 66192. .
....
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993. -Eduardo Su·
plicy.
REQUERIMENTO N• 42, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para aprovação da Emenda n"' 6-CCJ ao
Projeto de Lei da Câmara n• 66/92.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993. -Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece que essas Emendas, por preceituação regimental, já se acham destacadas.
O Sr. 1~" Secretário, Senador Dirceu Carneiro, vai proSseguir a leitura dos pedidos de destaques.
Sobre a mesa, destaques que serão lidos pelo Sr. 1"' Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 43, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda
n• 120-Pien, oferecida ao PLC n• 66(92.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993. -JúUo Campos.
REQUERIMENTO N• 44, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda
n' 121-Pien, oferecida ao PLC n• 66192.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993. -Júlio Campos.
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REQUERIMENTO N• 45, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda
n• 122-Pien, oferecida ao PLC n• 66192.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993. -Júlio Campos.
REQUERIMENTO N• 46, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regímento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda
n' 123-Plen, oferecida ao PLC n• 66/92.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993. -Júlio Campos.
REQUERIMENTO N• 47, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda
.1• 124-Plen, oferecida ao PLC 66192.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993. -Júlio Campos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
o Requerimento n 9 43/93, de destaque para a Emend~ n"' 120.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
..
A emenda será, oportunamente, apreciada e votada por
este Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
o Requerimento n9 44/93, de destaque para a emenda n~ 121.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides)- Em votação
o Reque-riffieiitó n9 45/93, de destaque para a Emenda n9 122.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
o Requerimento n 9 46/93, de destaque para a Emenda n"'123.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penila:O.ecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o Requerimento n~ 47/93, de destaque para a Emenda n"'124.
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se ã
votação em globo das emendas de pareceres favoráveis, resSai~
vados os destaques concedidos.
A Presidência esclarece que os destaques concedidos são
de autoria do nobre Relator, Senador Júlio Campos.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer
sentados .. (Pausa.)
Rejeitadas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
as emendas destacadas.
Passa-se à votação da Emenda n~ 120.
OS Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
É a seguinte a emenda aprovada:
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Emenda n• 120
Substitua-se o caput do artigo 10 pelo seguinte:
Art. 18. Em cada porto organizado será constituído um
órgão gestor da mão-de-obra do trabalho portuário avulso,
que será formada paritariamente por representantes de empregados e tomadores de serviços, dele participando um representante do poder público com função conciliadora e arbitral,
com as seguintes finalidades:
§ 19 No caso de vir a ser celebrado Contrato, Acordo
ou Convenção Coletiva de Trabalho entre trabalhadores e
empresários, este precederá o órgão gestor a que se refere
o caput deste artigo e dispensará a sua intervenção nas relações
entre capital e trabalho no porto.
§ 2~' No caso do Concessionário do porto ser pessoa
jurídica de direito privado, o representante do poder público
será indicado pelo Ministro dos Transportes. -:=Júlio Campos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à
votação da Emenda n' 121.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecei
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
É a seguinte a emenda aprovada:
Emenda n• 121
Onde houver a expressão "Convenção ou Acordo Coletive de Trabalho'', substitua-se pela expressão ''Contrato,
Convenção ou Acordo CO!etivo de Trabalho". - Júlio Campos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à
votação da Emenda n' 122.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
É a seguinte a emenda aprovada:
Emenda n• 122
Acrescente-se o seguinte artigo 32, renumerando-se os
demais.
Art. 32 Os Conselhos de Autoridade Portuária -CAP
-instituirão Centros de Treinamento Profissioiial destinados
à formação e aperfeiçoamento de pessoal para o desempenho
de cargos e o exercício de funções e ocupações peculiares
às operações portuárias e sUas atividades correlatas. - Júlio
Campos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à
votação da Emenda o• 123.
Os Srs. Senadores que a aprovam queirain permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovada.
É a seguinte a emenda aprovada:
Emenda n• 123
. Acrescente-se nas Disposições Tran~iÍórias_~ ~ s-eguinte
artigo:
Art.
-Na falta de Contrato, Convenção ou Acordo
Coletivo de Traba!ho, deverá ser criado o órgão gestor a
que se refere o artigo 18 no nonágesimo (90) dia a contar
da publicação desta Lei. - JúUo Campos.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à
votação da Emenda n• 124.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovada.
_
É a seguinte a emenda aprovada:
Emenda

n~

124

Acrescente-se nas Disposições TransitóriaS~ õ seguinte artigo:
-- Art.
Na falta de Contrato, Convenção ou
Acordo Coletivo de Trabalho, deverá ser criado o órgão gestor a que se refere o artigO 18 no nonagésimo
(90) dias a contar da publicação desta Lei. - Júlio
Campos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides) - Passa-se à
votação das emendas que receberam pareceres contrários de
todos os relatores, que são as de n.,- 125, 126, 127, 129, 130
e 131.
~~
A votação será feita em globo, nos termos do art. 300,
item UI, do Regimento Interno.
Em votação.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Vai-se passar
à votação das emendas que receberam pareceres discordantes
das comissões.
A votação será feita uma a uma.
Em votação a Emenda n"' 1-CCJ ~com parecer contrário
da Comissão de Assuntos Econ6mkos.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permaneCer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
~
Com a ressalva dos Srs. Senadores Eduardo Suplicy, Gerson Camata, Lavoisier Maia, Magno Bacelar e Nelson Wedekin.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
~- Emenda n" 2-CCJ - com parE;ce.r ~on1fário da Comissão
_de AsSuritOs EConómicos.
-Os Srs. Senadores que a apr-ovam queiram p_c::rmanecer
sentados. (Pausa.)
'
~
·~ ~
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a Emenda n"' 4-CCJ - com parecer contrário da Coniissão
de Assuntos Económicos.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
a Emenda n<:> 13- CCJ -com parecer contrário da Comissão
de Assuntos Económicos.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação
a Emenda n"' 9-CCJ .:...._ com paiecer co:ritrário da Comissão
de Assuntos Económicos.
Os Srs. Senadores que a aprovam queírarn permanecer
sentado,. (Pausa.)
Rejeitada.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a Emenda n~" 10-CCJ - com parecer contrário -da Comissão
de Assuntos Económicos.
Os Srs: ·senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada. com as ressalvas _dos Srs. Senadores Eduardo
Suplicy, Gerson Camat_a, Nelson Wedekin, Lavoisier Maia
e Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)~ ,.---Em votação
a Emenda n~" 13-CCJ - c_om parecer contrário da Comissão
de Assuntos Económicos.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a Emenda n9 15- CCJ- com parecer contrário da Comissão
de Assuntos Económicos.
Os S_rS. Séi1ádores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeftada, com as ressalvas dos Srs. Senadores Eduardo
Suplicy, Gerson Camata, Nelson Wedekin, Lavoisier Maia
e Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a Emenda n~ 16-CCJ - com parecer contrário da Comissão
de Assuntos Económicos.
- Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a Emerida n9 17-CCJ- com parecer contráriO da Comissão
de Assuntos Económicos.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada, com as ressalvas dos Srs. Senadores Eduardo
Suplicy, Gerson Camata, Nelson Wedekin, Lavoisier Maia
e Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidesj- Em votaÇão
a Emenda n? 18-CCJ - c_om parecer contrário da Comissão
de Assuntos Económicos.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
~
Rejeitada, com as ressalvas dos Srs. Senadores Eduardo
Suplicy,- Gerson Camata, Nelson Wedekin, Lavoisier Maia
e Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
a Emenda n"" 19-CCJ - com pãrecer contrário da Comissão
de Assuntos Económicos.
Os Srs. __Senado_res que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR.l'RESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a Emenda n? 20-CCJ - cóm parecer contráriO- -da Comissão
de Assuntos Económicos.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a Emenda n~" 27-CCJ- com parecer contrário da Comissão
de Assuntos Económicos.
-
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a Emenda n? 28-CCJ - com parecer contrário da Comissão
de Assuntos Económicos.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
a Emenda n' 128/93, de Plenário.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a Subemenda n 9 5 - CAE -_à Emenda n 9 6-CCJ - .
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação
a Emenda n• 6-CCJ -.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados.(Pausa.)
Rejeitada.
Aprovado o projeto com emendas, a matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
Fica prejudicado o Projeto de Lei da Câmara n? 127,
de 1990.
Sobre a mesa, parecer da ComiSsão Diretora oferecendo
a redação fmal da matéria que será lida pelo Sr. 1? Secretário.
É lida a seguinte
PARECER N•lO, DE 1993
(Da Comissão Diretora)
Redação final das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n"' 66, de 1992 (n9 8, de 1991, na
Casa de_ origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 66, de 1992
(n9 8, de 1991, na Casa de origem), que dispõe sobre o regime
jurídico da exploração dos portos organizados e das inst.alaçóes
portuáriaS e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, em 19 de janeiro de 1993.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
- Lucidio Portella - Rachld Saldanha Derzi •.
ANEXO AO PARECER N•10, DE 1993
Redaçã~ final das_ emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n 9 66, de 1992 (n• 8, de 1991, na
Casa de origem), que "dispõe sobre o regime jurídico
da exploração dos portos organizados e das instalações
portuárias e dá outras providências.
EMENDAN'1
(Corresponde à Emenda n• 120- Plenário)

Dá nova redação ao caput do art. 18, acrescentando-lhe
os§§ 1' e 2•.
"Art. 18. Em cada porto organizado será constituído
um órgão gestor da mão-de-obra do trabalho portuário avulso_,
que será fornicido paritariamente por representantes de trabalhadores e tomadores de serviços, dele participando um repre-
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sentante do poder público~ com função conciliadora e arbitral,
com as seguintes finalidades:
································································~·---··'*•--·····

§ 19 No caso de vir a ser celebrado contrato, acOrdo
ou convenção coletiva de trabalho entre trabalhadores e. empresários, este precederá o órgão gestor a que s-e refere o
caput deste artigo e dispensará a sua intervenção nas_ relações
entre capital e trabalho no porto.
§ 2' No caso de o Concessionário do porto-ser pessoa
jurídica de direito privado, o representante do podei público
será indicado pelo Ministro dos Transportes."

EMENDA N'2
(Corresponde à Emenda n' 121 -Plenário)
Onde houver a expressão "Convenção ou Acordo __ Coletivo de Trabalho", substituaRse pela expressão ·"Contrato,
Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho''.
EMENDAN'3
(Corresponde à Emenda n' 122- Plenário)
Acrescente-se o seguinte art. 32, renumerandoRse os deR
mais:
"Art. 32. Os Conselhos de Autoridade Portuária
(CAP) instituirão Centros de Treinamento Profissióilal destinados à formação e aperfeiçoamento de pessoal para o desempenho de cargos e o exercício de funções e ocupações peculiares às operações portuárias e suas atividades correlatas."
EMENDAN'4
(Corresponde às Emendas n~ 123 e 124- Plenário)
AcrescentaRse às Disposições Transitórias o seguinte ar-
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sobre o plebiscito que definirá a forma e o sistema de governo
e regulamenta o artigo 29 do Ato das Disposições COnstitucionais Transitórias, alterado pela Emenda Constitucional n~
2. (Dependendo de Parecer.)

-5MENSAGEM N' 445, DE 1992
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Mensagem n 9 445, de 1992, pela qual o Presidente da
República solicita que sejam excetuados do disposto no art.
4<?, parágrafo único, da Resolução n~ 7/92, bem como no art.
4', IV, e seus§§ I' e 2', da de n' 82/90, ambas do Senado
Federal, os contratos a serem_celebrados pela União Federal
junto a Governos de países credores e suas agências de crédito.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 27, de
··
1993, de extinção da urgência.) ·

-7-Discussáo, em turno único, do P-rojeto de Resolução n9
117, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô·
micos como conclusão de seu ~are_cer_n9 485~ de 1992), que
·aüforiza o Governo do Estado do Espírito Santo a emitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo- LFTES,
destinadas ao giro de 88% das 1.369.082.415 LFTES, venciveis
no primeiro semestre de 1993.
O Sr- Marco Maciel pela ordem.

Sr. Presidente, peço a palavra

tigo:
"Art. Na falta de Contrato, Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, deverá ser criado o órgão gestor a que
se refere o art. 18 no nonagésimo dia, a contar da publicação
desta Lei."
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quetn peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perlnanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, em virtude do adiantado da hora, deixa" de apreciar
os itens 4, 5 e 7 da pauta da Ordem do Dia da presente
sessão.
São os seguintes os itens-cuja apreciação fica adiada:

-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' I, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 33_6,~ c~- do Regimento Interno)
DiscUSSão, em tur-no único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 1, de 1993 (n' 3.387/92, na Casa de origem), que dispõe

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem V. EX'
a palavra.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria apenas de fazer
um breve registro, na condição de Líder do PFL e dizer
que, realmente, hoje, o Senado viveu uma grande tarde· noite
se assn;n posso dizer, posto que acab_ãmos de aprovar um~
proposição de relevante importância, feita de comum acordo.
Um acordo que, de alguma maneira, contempla os diferentes
interesses em jogo.
Por isso, gostaria de dizer, como Líder do PFL da nossa
satisfação em ver concluído exitosamente esse ente'ndimento
que Importou, obviamente, _em muitos entendimentos e que
fez com que permitisse, conseqüentemente, que a Casa, nesta
convocação extraordinária, aprovasse, ao-final, a proposição
com as emendas que acabam de ser inseridas ao texto. (Muito
bem!)

.-

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência convoca uma sessão extraordinária, a realizarRse hoje
às 21h10min, destinada à apreciação de requerimentos de urgência.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar. está encerrada a sessão.
(Levanta·se a sessão às 21 horas e 10 minutos.)

-·
.-
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Ata da 11 a Sessão, em 19 de janeiro de 1993
7• Sessão Legislativa Extraordinária, da 49• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 21 HORAS E 8 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Maranhão, Líder do PRN -Senador Louremberg Nunes Rocha, Líder do PTB - Senador Nelson Wedekin, Líder do
PDT- Senador Epitácio Cafeteira, Líder do PDC- Senador

Affonso Camargo - Albano Franco - Alfredo Campos

Edua.-do Suplicy, Líder do PT - Senador José Paulo Biso!,
Líder do PSB.
.
REQUERIMENTO N• 49, DE 1993

- Alrnir Gabriel - Aivaro Pacheco - Amazonino Mendes Amir Lando - Aureo Mello - Bello Parga - Beni Veras -

Carlos De'Carli - Carlos Patrocmio - César Dias - Chagas
Rodrigues - Cid Sabo\a cte Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu carncir_o - Divaldo Suruagy - Eduar ~

do Suplicy- Elcio Álvares - Epitácio Cafeteira - Esperidiao
Amin -Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Garibaldi
Alves Filho- Gerson Camata --Gilberto Miranda - Guilher-

me Palnleira- Henrique Alme1d3- Humberto Lucena - HycJe...
kel Freitas- Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas

Passarinho - J oao Calmon - J oao França - J oao Rocha Jonas Pinheiro - Josapbat Marinho -José Fogaça - José
Paulo Biso!- José Richa- José Sarney- Júlio Campos- Júnia Marise- Jutahy Magalhães- Juvêncio Dias- Lavoisier
Mala - Levy Dias - Lourembcrg Nunes Rocha - Lourival
Baptista - Lucfdio Portella - Luiz Alberto - Magno Bacelar
- Mansucto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel Mário Covas - Mauro Benevides - Mcira Filho - Moisês
Abri!o- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedek.in
- Ney Maranhão - Ney Suassuana-- Odacir ~oares- Onofre
Quinan----Pedro Simon- Pedro Teixeira- Rachid Saldanha

Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragao - Ronan Tito TeotOnio Vilela Filho - Valmir Campelo - Wilson Martins.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

A lista de

presença acusa o comparecimento de 77 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos_ pelo Sr.

1; Secretário.
São_ lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 48, DE 1993
Requeiro, noS termos-regfrn.entais de acordo com o Art.
336 inciso c do Regimento Interno do Senado Federal, urgên-

cia urgentfssima para a Mensagem n• 455 de 1992 (n' 924,
na origem) do Sr. Presidente da República~ solicitando autorização do Senado Federal para elevar o limite de endividamento da Telecomunicações Brasileiras S/A - Telebrás, a
fim de permitir a realização da operação de debêtures não
conversíveis em ações, sem garantia da União, no valor de

Cr$518.460.000.000,00 à data base de 1' de setembro de 1992.
Sala das Sessões, 12 de janeiro de 1993. -Senador Chagas Rodrigues, Líder do PSDB - Senador Ma<W Maciel,
Líder do PFL- Senador Hul!l~erto Luçena, Líder do PMDB
-Senador Espe<idião Amin, Líder do PDS - Senador Ney

ReCtueremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n~' 59/92, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências.
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993. - Humberto
Lucena- Marco Maciel-- Chagas Rodrigues- João França
---Jonas Pinheiro - -Nelson Wedekin - Eduardo Suplicy
- Epitácio Cafeteira - Ney Maranhão - Pedro Simoo -

José Paulo Biso!.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os re_querimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma
regimental.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
DiscUSSão, em turno úilico, do· Projeto de Resolu-

ção n' 105, de 1992 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos Como conclusão de seu Parecer

n' 468, de 1992), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alterosa - MG, a contratar operação de crédito
junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais

SIA- BDMG, no valor de Cr$ 350.000.000,00 (trezentos e cinqüeilta milhões de cruzeiros).
A inatêria: ficOU sobre a mesa durante 5 s_essões ordinárias,
a fim de receber einendas.
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
Passa-se à discussão do projeto em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
~ Os Srs. Senadores queo aprovam queriam permanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a redação final.

É o seguinte O projeto apl'ovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 105, DE 1992
Autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa MG, a contratar operaçã~ de crédito junto ao Banco
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de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A - BVMG,
no valor de Cr$350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta
milhões de cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. l~' É a Prefeitura Municipal de Alterosa - MG,

autorizada a contratar operação de crédito no valor de
Cr$350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
S/A-BDMG.
Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação
de crédito referida neste artigo destinam-se à aplicação em
projetas de telefonia no município e equivalem a 164.9%,00
BTNrrRD, a preços de 27 de maio de 1992.
Art. 2~' As co-ndições financeiras básicaS da operação
de crédito são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), passível de atualização ~onew
tária segundo a variação acumulada da taxa referenCial TR, verificada no período de 27 de maio de 1992 à data
de celebração do contrato de financiamento de que trata esta
resolução.
b) prazo para desembolso dos recursos: 6 (seis) meses.
c) juros: 8% a.a.;
d) indice de atualização monetária: 80% da variação da

TR.
e) condições de pagamento - do principal: em 36 parcelas
mensais, venCendo~se a primeira 6 (seis) meses após a primeira
liberação. Dos juros: em parcelas mensais.
_
Art. 39 A autorização concedida por esta resolução de~
verá ser exercida num prazo de 270 (duzentos e setenta) dias,
contados da data de sua publicação.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1992. - Raimundo Lira, Presidente - Esperidião Amin, Relator- Affon~
"'' Camargo - Beni Veras- José Fogaça - Álvaro Pacheco
C~r Dlas - Nabor Júnior - BeUo Parga - Ronan Tito
Albano Franco - João Calmou - Pedro Teixeira - Dário
Pereira- Nelson Wedekin-

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -, Item 2
Discussão em turnO únicO do Projeto de Resolução n9
117, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô·nicos Diretora como conclusão de seu Parecer n!' 485, de
1992), de 1992, que autoriza o Governo do Estado do Espírito
;:anto a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públi~
=:as, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito
;.,,to- LFTES, destinadas ao giro de 88% das 1.369_082.415
LFTES, vencíveis no primeiro semestre de 1993.
A matéria ficou sobre a mesa durante 5 sessões ordinárias,
' fim de receber emendas, nos termos do art. 235 do Regi=i•ento Interno.
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para -a tedação final.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•l17, DE 1992
Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo
a emitir e colocar no mercado, através de ofertas póbUcas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo- LFTES, destinadas ao giro de 88% das
1.369.082.415 LFTES, vencíveis no primelro semestre
de 1993~~
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É o Governo do Estado do Espírito Santo auto~
riiado, nos termos dos artigos 6!' e 7!> dã- Resolução n"' 36/92~
do S_e_nado Federal, a emitir e colocar no mercado, através
de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Espírito Santo - LFTES.
Parágrafo único. A emis-são de que trata este artigo,
destina~se ao giro de 88% (oitenta e oito por cento) das
1.369.082.415 LFTES, com venciménto no primeiro semestre
de 1993.
- Art~ 2"' A emissão das Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Espírito Santo- LFr'ES, observará as seguintes
condições:
I - quantidade: a ser definida na data de resgate dos
títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de 12% (doze
por cento) a título de juros;
n- modalidade: nominativa~ transferível;
III- rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Te~
souro Nacional (mesma taxa referencial);
IV- prazo: até 730 dias;
V- Valor nomlnal: Cr$1,00;
VI -características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
15-1-93

Quantidade
1.369.082.4}5

Titnlo
670730;

I -Artigo 2•

Despesa de capital orçada para 1993 (*)
Operações realizadas no exercíciO Emissão sob análise

Em Cr$ milhões
736,968,7
0,0
(72. 776,4)

Saldo
664.192,3
I I - Artigo 3•, I('')
Dispêndios com encargos e amortização da dívida a pagar
em 1993
200.375,4
ou
27% da R,eceitaLfquida Real
951.736,0
Operações já existentes
0,0
Emissão sob análise ............... _. ... -.. c ••••••••• _ (72.776,4) ,
Saldo

878.959,6

III -Artigo 3•, II(***)
Margem de Poupança Real
ou
15% da Receita Líquida Real
Maior dispêndio anual
Saldo

1.045.221,8
528_742,2
(355. 821 ,0)
172.921,00

(*) Despesas de capital previstas na Proposta Orçamentária
de 1993
(**) Prevalece o maior
(***) Prevalece o menor

..
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A dívida mobiliária- do Estado do Espírito Santos atingia,
em 30-10-92, o montante de Cr_$299.435,5 milh6es, repre-

sentada por 69.449.168.412 LFTES •. Até 1993, vencerão
27,62% da dívida, e os restantes 72,38%, em 1994. Após

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã, às 14h30min,
a seguinte

a efetivaçãci da emissão solicitada, essa proporção passa a

ser de 74,86%, em 1994; e de 25,14% em 1995.
VII - previsão de colocação e vencimento dos títulos
a serem emitidos:

DE LEI DA CÂMARA
1 N°PROJETO
1, DE 1993

Colocação
15-1-93

(Em regime de urgência, nos termos do art 336, "c"

Vencimento

do Regimento Interno)

15-1-95
Título
670730
Data-base
15-1-93

Decreto n' 2.986-N, de 9-5-90.
Art. 3~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissõe.s, 16 _de dezembro de 1992. -

mundo Lira, Presidente -

João CBlinon, Relator -

Rai-

João

Rocba - Ronan Tito - BeUo Parga - Mário Covas - Nelson
Wedekin - Eduardo Suplicy - Álvaro Pacheco - Nabor
Júnior - Alfonso Camargo - José Fogaça - César Dias
Ruy Bacelar.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se agora â votação do Requerimento n' 48/93 de urgência para a
Mensagem n' 455, de 1992.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará em Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.

SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à

v?taçao do Reque~mento n~ 49/93, de urgéncia, lido no Expe-

diente, para o Projeto de Lei da Câmara de n' 59, de 1992.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.

(Pausa.)
Aprovado.

·

'

sobre o plebtsctto que defimrá a forma e o sistema de governo ,e re~lamen~ o arttgo '%' do Ato das Disposições Consti-

IX- autorização legislativa: Lei n9 4.216, de 17-1-89; e

~

.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara no I, de 1993 (n° 3387fl2, na Casa de origem), que dispOe

VIII - ronna de colocação: através de ofertas públicas,
nos termos da Resolução n9 565, de 20-9-79, do Banco Central
do Brasil;

-

ORDEM DO DIA

·

·
·

Aprovado o Requerimento, a matéria a que se refere
figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.

tucionais Transitórias, alterado pela Emenda Constitucional
no 2 (Dependendo de parecer)

2

MENSAGEM
N° 445, DE 1992
(Inclufdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 336,
"c", do Regimento Interno)

. Mensagem no 445, de 1992, pela qual o Presidente da
República solicita que sejam excetuádos do disposto no art.
4°, parágrafo único, da Resolução no 7/92, bem como no art.
4°, IV, e seus §§ 1o e 2°, da de no 82/90, ambas do Senado

Federal, os contratos a serem celebrados pela Uniao Federal junto a Governos âe países credOres-

e SUas agênCias de

credito. (Dependendo da votação do Requerimento no 27
de 1993, de extin~o da urgência)
'
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está encerrada a sessão.
(Levanta~se

a sessão às 21 horas e 14 minutos.)

Despacho n' 01193
Processo n' 000.003/93-0
Trata o presente processo da renovação do contrato Serca
Convencional 7000.0065 para o exercício de 1993.
Em anexo, já se encontra devidamente formalizado o
termo de contrato, que preenche todos os requisitos estabele-

cidos no art. 45 do Decreto-Lei n' 2.300/86.
Diante disso, verifica-se qrié a ii~rió\rãi;ão do contrato
e_I!!_ referéncia ajusta-se a hipõtCSe da dispensa de licitação,

descrita no art. 22, VII, do Decreto-Lei n' 2.300/86.
Esclarecemos, aínda, que por se tratar de dispensa de
licitação, é exigida a publicação de nota resumida no DCN,

cóilfóffue dispõe o art. 7' do DeQreto n' 449/92. .
Brasília, 20 de janeiro de 1993. Josefina Valle de Oliveira
Pinha, Assistente Jurídico- OAB 4547 DF.
__ De_ acordo. À C<?nsideração do Sr. Diretor Executivo.

,
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLU~ÃO N• 3, DE 1993
Autoriza a elevação temporária do limite de endividamento do Governo do Estado
do Mato Grosso do Sul para realizar operação de crédito junto ao Banco Comercial Bancesa
S.A., no valor de Cr$93.299.341.560,27, destinada ao ref'manciamento de dívidas resultantes
de operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária.
O ~Senado Federal resolve:
Art. 1' É o. Governo do Estado do Mato Grosso do Sul autorizado, nos termos da Resolução
n• 36, de 1992, do Senado Federal, a elevar temporariamente o seu limite de endividamento, nos anos
de 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, para contratar operação de crédito interno junto ao Banco
Comercial Bancesa S.A., no valor de Cr$93.299.341.560,27 (noventa e três bilhões, duzentos e noventa
e nove milhões, trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta cruzeiros e vinte e sete centavos).
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo destinam-se ao refmancianiento de débitos
vencidos e não pagos, relativos a operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária.
Art. 2• A operação será realizada sob as seguintes condições:
a) valor pretendido: Cr$93. 299 341.560,27;
h) juros: 2,5% ao mês;
c) índice de atualização monetária: variação do IGPM;
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados;
e) destinação de recursos: refinanciamento de dívidas resultantes de operações de crédito por
Antecipação~tla Receita Orçamentária; · ~
· ~ ·· ·
· ·~ ~
I) condições de pagamento:
- do principal: em oitenta e uma parcelas mensais, vencendo-se a última em outubro de 1999;
-dos juros -em parcelas mensais.
Art. 3• O prazo máximo~ para- o exei:dcio da presente autorização é de duzentos e sententa
dias, a contar de sua publicação.
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de janeiro de 1993. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 12• SESSÃO, EM 20 DE JANEIRO DE
1993
1.1 -ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
-N• 89, de 1993 (n' 30/93, na origem), restituindo
autógrafos de projeto de lei sancionado.
-N' 90 e 91, de 1993 (n~ 31 e 32193, na origem),
de agradecimento de coinunicações.
1.2.2 - Pareeer
Referente à seguinte matéria- Redação final do Projeto de Resolução n' 117, de
1992, que aUtoriza o Governo do Estado do Espírito Santo
a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas,
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo
- LFTES, destinadas ao giro de 88% das 1.369.082.415,
LFTES, vencíveis no primeiro seinestre de 1993.
1.2.3- Apreciação de matéria
-Redação final do Projeto de Resolução n' 117/92.
Aprovada nos termos do Requerimento nl' 50/93. À promulgação.
1.2.4- Comunicações da Presidência
Recebimento do Ofício nl' 132/93, do Presidente do
Banco Central do Brasil, encaminhando dados referentes
às operações por antecipação de receita orçamentária ARO, analisadas no período de 1•-1-93 a 15·1-93.
-Recebimento de relatórios do Banco Central do
Brasil, sobre endividamento dos Estados e MunicípiOS- tefe~
rentes ao mês de dezembro de 1992.
~~ =Recebimento da Mensagem o' 92, de 1993 (n' 29/93,
na origem), de 18 do corrente, através da qual o Senhor
Presidente da República solicita autorização para contratar operações de crédito externo no valor de sete milhões,
novecentos e quarenta e cinco mil e duzentos e setenta
e sete dólares norte-americanos, entre a Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Ftãncisco - CODEVASP, e a Empresa Húngara de ComérCiO Exterior e de
Empreendimentos para Exportação - AGROINVEST,
para os fms que especifica.
--- 1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR PEDRO TEIXEIRA -Indignação dian·
te de notícias-veiculadas na imprensa local referente à possível dissidência no PDT, no DistritO Federal.

SENADORA JÚNIA MARISE- Homenagem à Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, pelo transcurso dos seus
40 anos.
O SR. PRESIDENTE - Associa-se às homenagens
prestadas à Rádio lta_tiaia de Belo Horizonte.
1.2.6- Requerimento
- N' 51/93, de autoria do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando ao Ministro das Comunicações, informações
que menciona.
1.2.7- Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR MAURO BENEVIDES -Homenagens
póstumas ao ex~Deputado cearense Francisco Armando
Aguiar.
O SR. PRESIDENTE - Associa-se às homenagens
póstumas prestadas ao Sr. Francisco Armando Aguiar.
SENADOR NELSON WEDEKIN - Análise sobre
a quebra do sigilo bancário.
SENADOR BENI VERAS - O papel e a influência
da televisão na sociedade brasileira.
1.2.8- Apreciação de matéria
Retificação do caput do art. 18, do Projeto de Lei
da Câmara n' 66/92 (n' 8/91, na Casa de origem), de iniciatiVa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre
o regime jurídico da exploração dos portos· organizados
e das instalaç~e_s portuárias e dá outras providências, substituindo-~.- as expressões empregados por trabalhadores e
empregadores por tomadores de serviços proposta pelo Se~
nador Júlio Campos. Aprovada, após parecer de plenário
proferido pelo Sr. Nelson Carneiro em nome CGJ1.2.9- Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR EDUARDOSUPLICY- Roubo de disquete que teria havido no Banco Central, contendo infor~
mações secretas e estratégicas sobre as rese_rvas cambiais
brasileiras. Defesa do acesso, por parlamentares, ao Banco
de dados do Banco Central. Justificando r~querimento de
informações de autoria de S. Er .lido- no expediente da
prese-nte sessão.
SENADOR JUTAHY M.(\GALHÃES -~Conside
rações sobre os pronunciamentos que marcaram o encerra·
mento do ano legislativo de 1992; o discurso do Presidente
Itamar Franco na reunião de trabalho com os Ministros,
que sucedeu à sua efetivação na Chefia do Executivo;- e
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o pronunciamento do Sr. Fernand_o Collor após o seu julga-

mento pelo Senado.
SENADOR JÚLIO CAMPOS -Crise- social brasileira.
1.3- ORDEM DO_ DIA
Projeto de Lei da Câmara n' 1, de 1993 (n' 3.387/92,
a Casa de origem), que dispõe sobre o plebiscito que definirá a forma e o sistema de governo e regulamenta o artigo
29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
alterado pela Emenda Constitucional n" 2. Aprovado, após
parecer de plenário sobre o projeto e emendas a ele oferecidas nesta data, tendo usado da palavra os Srs. Epitácio
Cafeteira, Nelson Wedekin, Odacir Soares, Ronan Tito,
Marco Maciel e Eduardo Suplicy, ficando prejudicado o
Projeto de Lei do Senado n' 183/92. À sanção.
Mensagem n' 445, de 1992, pela qual o Presidente
da República solicita que sejãm excetuados do disposto
no art. 49, parágrafo único, da Resolução n9 7/92, bem
como no art. 49, IV, e seus§§ l'? e 2'?, da de n'? 82/90,
ambas do Senado Federal, os contratos a serem celebrados
pela União Federal junto a Governos de países credores
e suas agências de crédito. Apreciação sobrestada, em virtude do término do prazo regimental da sessão.
1.3.1 - Comunicações da Presidência
- ConvocaçãO- de sessão extraordinária a realizar-se
amanhã, às 10 horas.
- Convocação de sessão extraordinária" a- realizar-se
hoje, às 20 horas e 15 minutos, com -ordem do Dia que
designa.
1.4-ENCERRAMENTO
2- ATA DA 13' SESSÃO, EM 20 DE JANEIRO DE
1993
2.1 -ABERTURA
2.2 -EXPEDIENTE
2.2.1 - Requerimentos
- N 9 73, de 1993, de urgência para o Ofício n' S-10/93,
do Governo do Estado do Pará, que solicita autorização
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do Senado Federal para realização de crédito junto à Caixa -Económica Federai no valor equivalente a 1.599.000 UPF
(Cr$49 .390.000.000,00).
·

- N' 74, de 1993, de urgência para o Ofício n' S/11,
de 1~~3. do Governo do Estado de ~ergipe, solicitando
··
·
a retiflcação da Resolução n' 92, de 1992:
2.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução n 9 108, de 1992, que autoriza
o Governo do Estado de São Paulo a emitir e colocar
no mercado, aira"vés de ofertas p-Ublicas. Letras Financeiras
'do Tesouro do Estado de S~o Paulo - LFfP, destinadas
ao giro de 83% das 132.099.676 LFTP. vencíveis no primeiro semestre de 1993. Aprovado. À Comissão Diretora para
Redação final.
2.3.1 - Apreciação de matérias
- Requerimemtos n1l 73 e 74, de 1993, lidos no Expediente da presente sessão. Aprovados ..
2.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

2.4 -ENCERRAMENTO
3 - ATO DO PRESIDENTE
-N' 10/93
4

-

MESA DlRETORA

5 - LIDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES

Ata da 12a Sessão, em 20 de janeiro de 1993
7• Sessão Legislativa Extraordinária, da 49• Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro, Magno Barelar,
Epitácio Cafeteira e Nabor Júnior.
ÀS 14HORAS E30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo - Alfredo Campos - Almir Gabriel Alufzio Bezerra - Álvaro Pacheco - Amir Lando - Bello Parga- Beni Veras- Carlos De'Carli- Carlos Patrocínio- César
Dias - Chagas Rodrigues - Dirceu Carneiro - Elcio Álvares
- Epitáclo Cafeteit:a- Esperidião Amin- Flaviano Melo- Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves- Gerson Camata- Gilberto Miranda -Guilherme Palmeira -Henrique Almeida - Hum~
berto Lucena- Hydekel Freitas- Irapuan Cnsta Júnior- Jar-

bas Passarinho - joão Calmon -João França -João Rocha
-Jonas Pinheiro - Josapbat Marinho - Josê Fogaça - Jos~
Paulo Biso!- Josê Ricba- Josê Sarney- Júlio Campns- Júnia Marise - Jutahy Magalbaes - Juvêncio Dias - Lnvoisier
Maia - Levy Dias- Louremberg Nunes Rocba- Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Maguo Bacelar - MárClo Lncerda Marco Maciel - Mário Covas - Mauro Benevides - Meira Filho - Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachld Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan
Tito - Ruy Bacelar - Teotonio V~ela Filho - Valmir Campelo - Wilson Martins.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inicia-IDoS ilOSsos trabalhos.
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
De Agradecimento de Corilunicações:
N•' 90 e 91, de 1993 (ii" 31 -e 32/93, na origem), de 19
do corrente, referentes à aprovação das matérias constantes
das Mensagens SM n9s 1 e 2, de 1993, respectivamente.

PARECER
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N' 89, de 1993 (n' 30/93, na origem), de 19 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmarª' 0°. 2, de 1993 (n9
3.496/93, na Casa de origem), de iniciatíva do Presidente da
República, que dispõe sobre a revisão geral da remuneração
dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo
Federal e dá outras providências, sancionado e transformado
na Lei n' 8.622, de 19 de janeiro de 1993.
PARECER N•ll, DE 1993
(Da Comissão DiretOra)
Redação final do_ Projeto de_ Resolução n'117,
de 1992.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n 9 117, de 1992, que autoriza o Governo do
Estado do Espírito Santo a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Espírito Santo - LFTES, destinadas ao giro de
88% das 1.369.082.415 LFTES, vericíveís no primeiro semes_ ._ _
_
tre de 1993.
Sala de Reuniões da COmissão, -20 de janeiro de 1993.
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi,
Relator - Beni Veras - Lucídio Portella.
ANEXO AO PARECER N' 11, DE 1992
Redação final do Projeto de Resolução n• 117, de
1992.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
P~sidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
lÍlterno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1993
Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo
a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo - LFTES, destinadas ao giro de 88% das
1-369.082.415 LFTES, vencíveis no primeiro semestre
de 1993.
Art. 19 É o GoVerno do Estado do Espírito Santo autorizado, nos termos dos arts. 69 e 79 da Resolução n9 36, de
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1992, do Senado Federal, a emitir e colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro
-do Estado do Espírito Santo - LFTES.
Parágrafo único. A emissão de que trata este artigo
destina-se ao giro de oitenta e oito porcento das 1.369.082.415
LFTES, com vencimento no primeiro semestre de 1993.
Art. 2!> As condições financeiras da emissão são as seguintes:
I - quantidade: a ser definida na data de resgate dos
títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por
cento, a título de juros;
II- modalidade: nominativa-trailsfeóve1;
III- rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
IV- prazo: até 730 dias;
V -valor nominal: Ci"$ 1,00;
VI- características dos títulos a serem substituídos
Vencimento
Título
Quantidade
1511193
670730
L369 .082.415;
VII -previsão de colocação e vencimento dos títulos
a serem emitidos

Colocação

Vencimento

Titulo

Data-Base

15-P~f

15-1-93

670730

15-1-93

VIII -forma de colocação: através de ofertas públicas,
nos termos da Resolução n9 565, de 20 de setembro de 1979,
do Banco Central do Brf!,sil;
IX- autorização legislativa: Lei n 9 4.216, de 27 de janeiro de 1989 e Decreto n' 2.98_6-N, de 9 de maio de 1990.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 50, DE 1993
Nos termos do art. 321 do Regimento Inte~o, requeiro
dispensa de- publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Resolução n!' 117, de 1992,
que autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a emitir
e_ colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo- LFTES,
destinadas ao giro de 88% das L369.082.415 LFTES, vencíveis
no primeiro semestre de 1993, lida na presente ses.são.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. :- Elcio Alvar~.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação
final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em di>cussão a redação final. (Pausa.)
.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu do Presidente do Banco Central dO Brasil
o Ofício n"' 132193 ~ de 19 do corrente, encaminhando, em
obediência ao § 8• do art. 9' da Resolução n' 36/92, do Senado
Federal, dados ·referentes às ·operações- põt Antecipação de
Receita Orçamentária ...;_-AR O, analis3.das no período de
1•-1-93 a 15-1-93.
·
O expediente será encaminhado à ComissãO ~de Assuntos
Económicos, para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A- Presidência, também, recebeu do Banco Central do Brasil relatórios sobre endividamento dos Estados e Municípios referentes
ao mês de dezembro de 1992.
A matéria será despachada à ComissãO" de~~_ssu~rõs Eco~
nômicos, para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevidesY - A Présidência recebeu a Mensagem n' 92, de 1993 (n' 29/93, na origem), de 18 do_ corrente, pela qual o Senhor Presidente da
República solicita, nos termos do art. 52, inciso V da Constituição Federal, autorização para contratar operação·de crédito
externo no valor de sete milhõe_s, novecentos e quarenta e
cinco mil e duzentos e setenta e sete dólares norte-americanos,
entre a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco ~. CODEVASF e a Empresa Húngara de Comércio
Exterior e de Empreendimentos para Exportação AGROINVEST, para os fins que especifica.
·
·
A matéria seiã despachada à Comissão de Assuntos Eco.,
nômicos.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ H_áorad,ore$
inscritos.
----- Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Ney Maranhão.
(Pausa.)
S. Ex• não se encontra em plenário-.
Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. (Pausa.)
S. Ex?- não se encontra em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. (Pausa.)
S. Ex• não se encontra em plenáriO.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Carlos Patrocínio. (Pausa.)
S. E~ não se encontra em plenário. _ _ __________ _
Concedo a palavra ao no6re Si-. Senãdor Pedro Teixeira.
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT - DF. Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Seil3.dores, o Senado
Federal é a nossa tribuna por excelência. É daqui, prinCipalmente, que propagamos nossas idéias, que travamos n~Ssas
batalhas políticãs, que respondemos às notícias que não correspondem à verdade, que são tendenciosas, que explicam as
interpretações diferentes de fatos e ações de que participamos.
Ultimamente, alguns órgãos da imprensa de Brasília têm
veiculado que há duas facções no PDT/DF.
A edição do Correio do Brasil, de 17 de janeiro último;
fez circular a seguinte nota: "A provável coligação- branca
entre o PDT e o PTR, do Distrito Federal, segundo analistas
políticos, com trânsito -na Câmara Legislativa e no Palácio
do Buriti, está deixando transparecer que no PDT/DF existem
duas facções: uma ligada ao Senador Pedro Teixeira e a outra
ao Ministro da Justiça, Maurício Corrêa.
Ainda de acordo com os_ analistas, nesta "briga" pela
S!.!cessão ~o GDF, os ânimos poderão ficar acirrados, ao ponto
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de transformar Uma das facções eM dissidência, dentro do
própri<q)arfido.
Os eleitores do Distrito Federal assistem de camarote
e estão acompanhando, passo a passo, o-desenrolar dos acontecimentos. Essas notícias são reforçadas por outras~ de vários
jornais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,'essas notíciils -assirii esparsas não podem e não devem continuar sendo veiculadas por
respeitáveis jorml.is, serii_á-delineamentO exato de sua versão
correta. Notícias assim, sobre dissidências e facções dentro
do PDT/DF, sobre "brigas'' entre um Senador, Presidente
do Partido no DistritO Federal e o Sr. Ministro da Justiça,
Maurício Corrêa, Seu amígo de muitos anos, seu companheiro
dilet_o, a quem admira e respeita, comprometem as atuações
políticas de__ ambos, confundindo a militância e os eleitores
do Distrito Federal.
Se tais "brigas" estivessem efetivamente acontecendo,
estariam cOrilprometendO a credibiüdãde polítíCã de-um Senad<?r_ ~__ de 1:1rn Ministre:~, perturbando ambos ~ est~~ura e a
disciplina partidárias. Princip-almente quando a notícia é dada,
como a do prestimoso jornal, o Correio do Brasil, que noticia
apenas assim: "A provável coligação entre o PDT/DF e o
PTR ... está deixando transparecer que, no PDT/DF, existem
duas facções: uma ligada ao Senador Pedro Teixeira, etc ... ".
Qual o fatq que narra o ilustre articulista do Correio do Brasil?
Nenhum! Narra que existe uma provável articulação, e este
nada, "segundo analistas políticos", está deixando transpare~r que, no PDT/DF, existem duas "fa_çções ...'' e '~dissidên
cias", tudo, "pela sucessão do Distrito Federal". E quem
está informando esta notícia qu:e- "poderá deixar os ânimos
acirrados"? Responde o articulista: "Analistas políticos".
Não há, não houve, não haverá "brigas", "facções", "dissidências~', em meu Partido, no Distrito Federal, enqúanto
·eu-merecer~ confiança de meus Companheiros para dirigi-lo,
ou eu seria um iilConseqüente, contraditório. Quém teriJ. a'éOm-.
panhado meus discursos, meus artigos pela imprensa local,
minhas conferências, desde o momento em que assumi a cadeira de Senador, sabe bem a linha de meu pensamento, assentada em uma filosofia política, que não permite facções, nenidissidências dentrt? do partido, o que não se confunde co_m
o debate das idéias em tomo de todas as decisões partidárias.
O Sr. Magno BaCelar- Permíte-me V. BX,-um ~P~f:te?
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Ouço V. EX• com prazer.
O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Pedro Teixeira,
ouço V. EX• com atenção dobrada, porque se trata de nosso
Partido como também o seu discurso envolve duas grandes
figuras da política de Brasília e do Brasil.
Na realidade, esses fatos são lamentáveis; são especulações levantadas por articulistas para, no máxim·o-, criar
alguma indisposição entre V. EX~ e o Ministro da Justiça,
Maurício Corrêa, o que não ocorrerá por existir uma amizade
bem alicerçada e pelos princípios que os regem que são os
da liberdade e os da luta partidária que caracterizam o nosso
partido, o PDT, em que a militância se exercita em cada
reunião que fazemos através das discussões abertas dos temas
e das matérias que nos interessam.
Solidarizo-me com V. EX• que, num momento oportuno
como o de hoje, esclarece à opinião pública de Brasilia dessa
Tribuna do Senado Federal. Trago a V. EX• e ao Ministro
Maurício Corrêa nossos protestos para que continuem trabalhando pelo Distrito Federal como estão fazendo, desempenhando o Senador Maurício Corrêa - no passado, o nosso
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Líder- excelente papel no Governo Federã.I como Ministro
da Justiça, honrando o nosso Partido e o Distrito Federal.
Conte V. EX• com nossa solidariedade. Parabenizo-o
pela iniciativa em eSclarecer, pois isso é a prova da vitalidade
e do fortalecimento diário de nosso Partido,
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Tudo começou quando um jovem idealista, chamado Januário Carneiro, decidiu abrir para o-rádio de Minas os caminhos que ele próprio imaginara: conquistar o seu próprio espaço e, a partir dele, fazer o rádio com a emoção que lhe corria
nas veias e que viria a escrever a história do rádio mineiro
com lance~ de _coragem, determinação e competência.
O SR, PEDRO TEIXEIRA - Agradeço ao nobre SenaOs pnmetros passos foram dados em Nova Lima. Lá
dor Magno Bacelar e, por certo, o aditamento desse precioso
fixou-se no Edifício Ouro com uma estação de 100 Watts:
aparte venha ao encontro das conclusões do nosso pronunQuem conhece os sofisticados equipamentos de tratamento
ciamento.
--_
de som da Itatiaia não imagina que, naquele tempo, os ajustes
"Política é-conversa", jã dizia o senador Nereu Ramos,
eram feitos_de forma art:sanal e penosa: um toque nos parafue é com conversa que se chega a qualquer objetivo político,
sos e depots uma carreira até o Bar-do Nonó, onde havia
e tudo dentro das NORMAS estabelecidas e vigentes. Todos
um bom rádio, para conferir os resultados da regtilagem.
já chegaram à conclusão de que a fidelidade partidária e a
tempo foi pas~sa~do e,_ e-r;t 1955, a Itati~ia multiplicava
disciplina são "princípios" que, necessariamente, precisam
por cmco a su:: potencta. Uma longa caminhada que agora
voltar ao seio de todos os partidos, na urgentíssima reforma
chega aos 50 quilowatts e a um raio de cobertura incomparáVel
de que tanto o Brasil precisa. Também necessita - e isso
no Estado e raro no País-. Tudo conquistado, palmo a palmo,
mais do que tudo - de que os partidos se reestruturem democom luta e perseverança e com· uma ajuda que Januário não
crática e no_rmativiuD.eiite, de baixo para cima, estabelecense cansa de citar, por estar certo- de ser a maior de todas:
do-se, na Constittiiçao, que UTodo poder partidário vem do
Dedo de Deus.
o
filiado e em seu nome é exercido".
.- Desde cedo, foi uma emissora cOmprometida com o jo-rPor esses e outros "priricípios", venho lutando OOm tão
nalismo, com o esporte, com a vocação de servir ao seu público
pouco tempo de Casa, e nãO seria possíVel imagin3.r-nle "briem qualquer lugar e a qualquer tempo. Em janeífo de 1962,
gando", Hcriando facções" e "propiciando dissidências".
comemorando os seus 10 anos de fundação, a Itatiaia lançava
"Conversar" com o ilustre Governado-r ROriz? C-onversei
a Copa Itatiaia, até hoje considerada o maior torneio de futevárias vezes sobre problemas do DistritO Federal e sobre polítibol amador do Brasil.
ca. É isso- que todos fazem, quando todos falam em condoEm 1962, inov.iildo nas transmissões da Semana Sãnta
múiiO e pactos. Não há nenhuma "diretriz legitimamente estao Frei Martinho Penido Bounier iniciava a-Série "Nos passo;
belecida" que o impeça. Sorriente trOca de idéias entre amigos,
de Cristo". Daí surgiram as transmissões anuais diretainente
embora de partidos diferentes. Não há nenhum compromisso
de Roma, um compromisso de fé até hoje cumprido.
sobre nada, só troca de idéias. No momento em que o PDT,
Em 1966 mais um ato de pioneirismo: a Itatiaia transmitia
como entidade institUcional, reunir-se para tomar uma delibeda Inglaterra a Copa do Mundo com Jota Júnior e Oswaldo
ração, fiiéi -dela uma "diretriz", "legitímamente estabeleciFaria.
da", então, este Senador, se acaso- tiver estado contra ela,
Em 1968 -a Itatiaia tranSmitia de Bogotá o Congresso
durante o tempo de discussão, passará a 3p0iar o estabelecido.
Eucarístico Internacional e a presença do Papa Paulo VI,
Isso se chama democracia. Por esses princípios venho lutando
quando pela primeira vez o Chefe da Igreja visitava o contie continuarei i fazê-lo.
nente americano.
Não há e nunca houve nenhuma briga no PDT/DF. Eu
Em 1969, um feito nacional: a rádio Itatiaia transmitia
e o Ministro de Justiça Maurício Corrêa somos antigos desde
a Semana Santa, diretamente de Roma, com José Lino e
muito. E estamos unidos em tomo desses princípios, mesmó
Oswaldo Faria. Era a primeira einiSsota de rádio brasileira.
porque reconheço em S. Ex~ qualidades excepcionais para
Em 1971, transmitia, de Montevidéu, os episódios que cercagalgar cargos mais altos no governo do Distrito Federal e
ram o seqüestro do cônsul brasileiro Luiz Gomide.
do Brasil. Se cargos eletivos disputar, eu certamente serei
Já a partir de 1978, a Itatiaia deu novas provas de sua
seu eleitor. Não tenham dúvidas sobre isso.
incontestável capacidade de mobilização e de sua força como
Por essa razão é que, daqui desta tribuna, solicito ao
Diretot-do Correio do Brasil que retifique a· notícia veiculada, veículo de prestação de serviço, ao as-sumir a coordenação
das_ ações d~ante de .suc:_ssivas enche.ntes, acionando a popu~anscrevendo na retificação, se possível, o teor desse pronunlaçao _e servindo de ligaçao para as umdades do Estado contriCiamento.
buindo para o socorro e assistência a milhares de víti~as.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
~a longa história da cobertura das apurações eleitorais,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo a emissora amadureceu o slogan: "a Itatiaia não perde voto".
E, até hoje, não errou nenhum prognóstico. Ágil, decidida,
a palavra à nobre Senadora Júnia Marise.
e dedicada aos interesses do Estado de Minas Gerais, a Itatiaia
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN- MG. Pronuncia o é o esp-elho de seu fundador. É assim que a emissora vem
se comportando nas coberturas de apurações eleitorais. realiseguinte discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente
Srs. Senadores, oc_upo hoje .esta tribuna para registrar urr{ · zando sempre a sua apuração paralela que antecipa os resultados com histórica eficiência.
ev~nto de ~ande tmportâncta para Belo Horizonte e para
~t.nas Gerats. Trata-se da comemoração, hoje, na Rádio ItaNa _eleição de Tancredo Neves para o Governo de Minas
tlaia,. que repr~senta, .sob to~os os ~E~~~os, para a _sociedade Gerais, todos os números apontavam a vantagem do candidato
de Minas Gera1s, ~arttcularmente de Belo Horizonte, um pa- adversário, mas a Itatiaia afirmava a vantagem do candidato
pel extremamente Importante não só como veículo de comuni- do PMDB, para o conforto de milhões e do próprio estadista
cação social, mas sobretudo como a tribuna do povo. A Rádio Tancredo _Neves, que um dia confi9_enciou a JanuáriO que,
Itatiaia sempre se identificou com o clamor da população naquela momento, a Itatiaia era o seu único apoio. E era
de Belo Horizonte.
condição indispensável para o progresso· de Minas GeraiS.
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Na eleição presidencial a Rádio Itatiaia liderou uma imen-

sa rede de emissoras mineiras e, nos dois turnos, antecipou
com eficiência os resultados da apuração oficial.
Nos momentos mais difíceis vividos pelo povo brasileiro,
aqui estava a Rádio Itatiaia, rro Congresso Nacional, divulgando com competência, seriedade e em primeira mão todos
os fatos acontecidos nesta Casa. Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, ao_comemorar os
seus 41 anos, a Rádio Itatiaia faz parte da_histórià. de Minas
Gerais, pelo seu compromisso com a verdade, pelo seu compromisso com o jornalismo sério e competeiite. ---A homenagem que prestamos, no Senado Federal, à Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, é feita com a alegria de uma
profissional de imprensa que pôde conviver durante 4 anos
com a direção, os funcionários--e jornalistas da Rãdio Itatiaia,
quando fazia um programa diário irititulado ''A Tribuna Popular de Belo Horizonte".
Naquela convivência pude aprender muito com Januário
Carneiro e com o jornalismo sério e eficiente praticado lá,
o que me propiciou, a partir de então, as condições necessárias
para, através do jornalismo,_ alcançf!r outras etapas na nossa
atividade profissiorial.
Da Rádio Itatiaia fomos para a TV Bandeirantes, onde
também tivemos um programa diário que auscultava a opinião
pública do nosso Estado e era porta-voz das reivindicações
populares. Mas é exatamente na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte que os melhores profissionais de imprensa do nosso
Estado têm adquirido a experiência necessária, no profissionalismo que o jornalismo sempre nos propiciou, mas, sobretudo, na informação correta, na informação séria-.
· ·· ·
Por isso, ao fazermos aqui este registro, no momento
em que a Rádio Itatiaia comemOra oS seus 41 anos de fundação, temos certeza de que comungamos com a opinião de
todos OS belo-horizontinQS e todos OS mineiros, que, neste
momento, estão, mais uma vez, levando ao Presidente da
Rádio Itatiaia não apenas os -cumprírrteiltOs- e ·os parabéns,
mas o incentivo e o estíinulo necessários para que ele continue

a ~er.,_a_tnw_és_clQ$_S~\l_S_me_i9_$_À~

CcC>mtm~ç~çã9,_pq-rt~-v_o~_da,_

sociedade do nosso Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sr" Júnia Marise, o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência
se associa a V. Ex• na homenagem que presta à Rádio Itatiaia
e ao povo mineiro. --Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
(Pausa.)
·
S. EX" não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. (Pausa.)
S. Er não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
(Pausa.)
· · ··
S. Ex~ não está presente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É tido o seguinte:
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REQUERIMENTO N• SI, DE 1993
Requeiro, nos termos regini~ntais, sejam e-ncaminhadas
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, à vista das
denúncias que vêm sendo_ veiculadas há aproximadamente
seis meses pela imprensa, pelos respeitáveis Jornalistas Jânio
de Freitas e Luis Nassif, sobre a legitiiriidade da copcorrência
para instalação de telefonia móvel, no Estado de São Paulo,
realizada entre a Telebrás e a Telesp, e na qual saiu vencedora
a empresa NEC, do grupo "Globo", as seguintes inforinaçõeS
e documentos:
1- cópia do edital da concorrência;
2- cópias de todas as propostas concorrentes;
3- cópia do parecer da comissão de licitação sobre o
processo licitatório;- ---4- cópias das providênciaS- toriiadas pelo governo, no
âmbito deste ministério, sobre as denúncias acima referidas;
. 5- cópia do parecer da comissão encarregada do reexame da concorrência.
Justificação
o

Há vários meses a imprensa. em especial os jornalistas
Jânio de Freitas_ e Luis Nassif, vêm denunciando irregularidades verificadas na con~orrência para instalação de telefonia móvel no Estado de São_ Paulo. Ainda segundo as referidas
denúncias o edital favoreceu ao grupo Globo, através da empresa NEC. Em editorial publicado hoje (20-1-93} na Folha
de São Paulo, Jânio de Freitas reitera as suspeitas de irregularidades ao afirmar que "nem há uma só consideração sobre
a concorrência naS dezpito folhas do relatório ... " no parecer
emitido pela comissão de reexame, criada por determinação
da Presidência da República. Ora, tendo o Sr. Presidente
Itamar Franco, repetidas vezes se comprometido com a transparência em sua administrãção, tais suspeitaS tornam-se, desse
modo, inaceitáveis. Esta é a razão que nos move a solicitar
ao Ministro Hugo Napoleão, titular da pasta ·das Comunicações, esclarecimentos e documentações referentes ao processo de licitação a fim que o Congresso Nacional, no exercício
de sua função constitucional de fiscalizar os atas do governo,
tome as medidas cabíveis caso se confirmem as denúncias.
--(À--CiiriüSSáii Difetiira:)

. . O SR- PRESIDENTE (Magno B~~Iar) - O requerimento lido será despachado à Mesa, para decisão, nos termos
do incisO III, do art. 216 do Regimento Interno.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR- MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, faleceu
em Fortaleza, QO dia nove deste mês, o conhecido homem
público cearense Francisco Armaildo Aguiar, que exerceu
o mandato de deputado estadual por vários anos, tendo sido
- inclusive suplente do Senador César Cals de Oliveira Filho.
Membro de tradicional tronco ancestral - a família
Aguiar - que permanentemente se faz representar, sempre
com destaque e de modo significativo, na vida e episódios
politicas daquele Estado, Armando Aguiar, seu nome parlamentar e como era conhecido, antes de ingressar nas lides
põlítico-partidárias, teve atuação relevante como líder classista
integrando os quadros da Fénix Caixeiral, centenária e respeitável entidade que congregava em seu seio comerciários e
também comerciantes, voz ouvida na sociedade de seu tempo
e com influência nas ações de governo. Nesse organismo,
que era uma instituição no Estado,· Armando Aguiar teve
ativa participação, galgando cargos diversos da diretoria até
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o tempo que esse inolvidável cearense desempenhou com inexcedível dinamismo e inegáveis realizações as funções de Ministro de Estado de Minas e Energia, sendo Armando um dos
seus auxiliares de confiança.
Armando Aguiar voltou ao Ceará em 1985, porém não
no, onde a vetusta entidade sempre se destacou com suas
escolas de comércio, mais tarde transformadas em ginásio se cãndidatou mais a qualquer cargo eletivo, embora contie depois colégio graças às inquietaçõeS de Armando Aguiar nuando ativo nas lides político-partidárias. só interrompidas
que, desportista autêntico-como era, logo tratou de criar um pela doença que o prostrou, falecendo aos 72 anos de idade.
departamento esportivo, filiado à velha Fénix, que se veria Deixou viúva a Exm• Sr4 Susana Sales Aguiar e quatrá filhos:
em seguida remoçada na prática salutar dos esportes amado- José Adolfo, José Armando, José Altamir e Suzana Maria.
res, em várias federações, notadamente nas de basquete e
O Sr. Mar(o Maciel- Pennite~me V,Ex• um aparte'?
futebol de salão, nesta última sendo uma das pioneiras na
O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte ao
prática e difusão dessa modalidade esportiva do Ceará. Fez
construir em seguida, com recursos da sociedade que presidia, nobre Líder Marco Maciel.
sem recorrer a-órgãos públicos, como se tornou praxe neste
O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador e Presidente desta
País, uma quadra de esportes bem estruturada, avançada para Casa, Mauro Benevides, gostaria, em meu nome pessoal e
a época, embrião dos monumentais ginásios da atualfd~d_e, da Bancada do Partido que tenho a honra de liderar - o
na qual eram realizados memoráveis eventos esportivos, indu~ PFL, de associar-me às manifestações que V. Ex~ faz pelo
sive certames oficiais de âmbito nacional.
passamento do ilustre politico e homem de esportes que foi
Simultaneamente Com essa sua marcante passagem pela o Dr. Armando Aguiar. Sei que o Ceará perde com o seu
Fênix-Caixeifal, Armando Aguiar exerceu, do ano de 1952 desaparecimento um de seus mais ilustres filhos. Sei também
a 1960, a presidência da Federação Cearense de BasquetebOl, que, de modo especial, a classe políticil pranteia, com motireformulando por completo a entidade e dando a essa modali- vadas razões, o passamento de tão ilustre figura do Ceará.
dade esportiva um itnpulso nunca ante~ experimentado, colo- Des~jO, por isso mesmo, expressar o nosso sentinferltO e
cando o Ceará em posição invejável no c_<!riário esportivo na-' pedir, por intennédio de V. E~, que faça chegar, não somente
ciónal. Dele, recentemente, no caderno de esportes do Diário ao Presidente dQ Ceará, mas também aos familiares e amigos
do Nordeste de Fortaleza, o jornalista Sílvio Caldas, mi série do saudoso Armando Aguiar, a expressão do nosso sentide comentárioS sobre o seu falecimento, disse:
mento.
"A geração que faz esporte hoje, praticando-o _ou
O SR. MAURO BENEVIDES -Muito grato a V. Ex•,
dirigirido-o, tem o direito de saber quem foi esse grande nobre Líder Marco Maciel, que traz a solidariedade pessoal
sportman. A memória de nosso esporte precisa passar e de sua Bancada, a esta homenagem que tributo neste instante
para a geração de hoje quem foram os seus líderes ao ex-Deputado e suplente de Senador, Armando Aguiar,
de ontem. Um nome da expressão de Armando Aguiar desaparecido recentemente no meu Estado.
não pode ser esquecido, sob pena de nós sepultarmos
Recordo, Srs. Senadores, que Armando Aguiar esteve
também o exemplo de coragem, de ousadia e de decên- ao meu lado na Assembléia Legislativa, durante três legislacia, que com Armando se foram." (DN Esporte, de toras. Ali exerceu inclusive a Presidência da CoiniS-são de
13.01.93, pag. 15.)
Constituição-- e Justiça, tendo, por designação sua, cabido a
m.i.in á responsabilidade de adaptar a Constituição Cearen~ _
O relevo a que chegou, mercê de suas ações adminis..- â Carta· de 1967. Foi, sem dúvida, Uma delegação de confiança
trativas nas duas áreas, movimentando e preenchendo toda daquele colega de Assembléia Legislativa que entendeu que
uma década, a de 50, o levaria inevitavelmente- como ocor- o ajustamento da Carta Cearense à Lei Maior do País tivesse,
reu- à atividade política, onde já militava ou sempre militou exataril.ente aos meus cuidados, um trabalho que foi, realmen~
seu respeitável pai, Vilebaldo Aguiar, ex-constituinte e depu- te, ingente, mas que ilustrou o meu modesto currículo parlatado, com larga liderança na zona norte do Estado, sobretudo mentar, naquela época, exercendo o-mandato de Deputado
nos Municípios de Massapé, Senador Sá, Coreai1, Moraújo, Estadual.
~ ~
~
Santana, Marco e oiitro"s~da região.
E diria mâis a V. Ex•, nobre Senador Marco Maciel,
Armando Aguiar foi eleito deputado à Assembléia Legis- que, talvez, uns seis meses antes do desaparecimento de Ar-.
lativa do Ceará, pela primeira vez, no Pleito proporcional mando Aguiar, na ocasião em que fui homenageado pela
de 1962, integrando a bancada da antiga União DemocrátiCa Associação dos Deputados Estaduais, dele ouvi uma manifesNacional (UDN), sendo reeleito em 1966, já então na legenda tação de frustração, porque não havia c·hegado a esta Casa,
da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), em face da ex- suplente que fora do eminente Senador César Cais de Oliveira
tinção dos antigos partidos. Sua permanência na Assembléia Ftlho.
Estadual foi até 1979, intercalando essa atividade legislativa
Recorda-se V. Ex• e, da mesma forma, os eminentes
com o exercício de funções executivas, primeiro no Serviço Senadores, que eram eleitos dois suplerites como titular. O
de Processamento de Dados do Ceará (SEPROCE), de 1970 primeiro deles, o Senador Aimir Pinto, que, praticamente,
a 1972, e mais tarde na Empresa Cearense de Turismo (EM- durante cinco anos, exerceu, para alegria nossa, o mandato
CETUR), de maio de 1975 até novembro de 1977.
de Senador pelo Estado do Ceará, e o segundo, o suplente
Cumprido seu último mandato de deputado estadual, foi imediato, que era Armando Ag\;liar, o qual pretendia também
indicado por seu partido para compor, como segunde;> suplen- que lhe fosse oferecida a oportunidade de substituir o Ministro
te, a chapa senatorial eleita .em 1979 em pleito indireto e César Cais, naqueles 120 dias, quando, certamente, ele, _aqui
que tinha a encabeçá-la o ex-governador César Cais de Oli- na tribun_a desta Casa e nas cOmissões, haveria de defender,
veira Filho. Como amigo e leal correligionário· de César Cais, como o fez o também saudoso Almir Pinto, os interesses
acompanhou-o a Brasília, aqui permaneCendo até 1985, todo maiores do povo cearense.
chegar, em 1950, à sua Presidência. pei:niailecendo nesse cargo
durante oito anos em virtude de sucessivas reeleições.
Sua passagem pela presidência da Fénix Caixeiral fo1 assiw
nalada por realizações de vulto, notadamente na área do ensi-
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Portanto, í'OI um homem público, que se dedicou às tarefas legislativas, à vida. esportiva do Estado, projetando a sua
imagem com a maior dignidade. sobretudo a partir do instante
em que dirigiu- a tradicional Fênix Caixeiral, empresa esta
que, em determinado momento da vida cearense, teve marcante posição de liderança, comandando um contexto de entidades, que, naturalmente, congregava, naquela época, um
expressivo contingente de associados.
·
O Sr. Beni Ve_ra_s-Permite-me V. Ex~ um ;:~.parte~ nObre
Senador Mauro Benevides?
'
O SR. MAURO BENEVIPES- Ouço V. Ex' com mui\Q
prazer, nobre Senador Beni V eras.
O Sr. Beni Veras- Nobre Senador Mauro Bep.evides,
acompanho a homenagem que V. Ex~ presta ao Sr. Armando
Aguiar, e pedi este aparte para dizer que tive aopottunidade
de conviver com S. Ex• quando assumiu o comando-da Fênix
Caixeiral, numa fase difícil daquele instituto. Mas S. E~ teve
a capacidade de torná~la dinâmica e, também, de ajudar o
Ceará a educar a sua juventude. Acompanhei sua vibração
naquela época, e pude admirá~Io pela firmeza de suas atitudes.
Lastimo que tenha ido tão cedo, pois ainda tinha muito a
oferecer ao Estado do Ceará.
O SR. MAURO BENEVIPES - Muito grato a V. Ex',
nobre Senador Beni Veras, que, tendo conhecido de perto
o ex~Deputado Armando Aguiar, nosso conterrâneo, póde
oferecer, neste instante~ õ testemuriho do reconhecimento
das suas qualidades pessoais, Líder que foi, sobretudo na
zona norte do Estado, a partir do MunicípiO de Massapê,
cuja famnia, ali, possui, ainda hoje, um expressivo comando
político, anteriormente vinCulado à União Democrática Na~
cional e, a seguir, à Aliança Renovadora Nacional, prestígio
que, naturalmente, decorreu em anos mais re_ctJ.ados, da liderança levada a efeito pelo também saudoso ex-Deputado Vilebaldo Aguiar.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, neste pronunciamento, fica a homenagem-que desejava prestar neste inStan..:.
te - acredito que posso falar em nome da. RepresentaçãO
Federal do Ceará - ao ex-Deputado e suplente de Senador
Armando Aguiar, recentemente desaparecido em meu Estado.
O SR. PRESIPENTE (Magno Bacelar) A Mesa, como
toda a Casa, se solidariza com a homenagem que V. Exa.
presta hoje pelo desaparecimento do grande político Arinando
Aguiar.
A Presidência aproveita a oportunidade, também, para
alertar aos Srs. Senadores que se encontram· nos gabinetes
que da pauta de hoje constam matérias da maior importância,
dentre elas, a regulamentação do plebiscito.
-; - Concedo a palavra ao próximo orador inscrito~·· riõbre
Líder do PDT, Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEQEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs._ Sen~dores, nesses
tempos de neo-liberalismo, ainda que um tanto exaurido, um
tanto desgastado no Brasil e no mundo, onde quem tem o
capital tudo tem e tudo pode, o insólito, o cómico, o· morálmente reprovável, e criminalmente suspeito se confundem.
Quem tem todas as liberdades, quer mais; quer burlar as
leis e institucionalizar a permissibilidade económico-fin.anceira
em proveito próprio.
o sigilo bancário é uma prática adotada em todo o mundo
_para a proteção da privacidade do correntista. Porém, em
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nenhum país, o instituto é exercido em termos absolutos ou
plenos, sem limites, a ponto de servir de aliado ao crime,
acobertar ações ilícitas ou acobertar delinqüentes.
Instado, é verdade, pelo FMI, mandante e ordenador
da vida brasileira, em larga escala, a aumentar a arrecadação
fiscal pelo combate ã sonegação, crime e rotina seculares entre
nós, o então governo Collor decidiu perseguir-os grandes frau·
d:!dores, identificando-os através da quebra do sigilo bancário.
A Lei Complementar n' 70, aprovada no final de 1991, estabeleceu que as instituições- financeiras devem fornecer informações cadastrais dos seus clientes _à Reçeita Federal. Quando
á-Governo quis aplicar a lei, entretã.nio, hOuve uma eriõrme
reaçãó, que denunciava a quebra do sagrado sigilo bancário.
Reação mais forte ainda ocorreu quando o Governo pretendeu
obter infonnações qualificadas das administrações de cartões
de crédito: os nomes dos 30 miJ maiores clientes. A grita
foi geral, Sr. Presidente. Vociferaram a Federação Brasileira
das Associações de Bancos- FEBRABAN, e a Associação
Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito - ABECS,
argumentando que somente em inquéritos ou processos judi~
ciais poderiam fornecer os dados. A ABECS foi mais longe:
não poderia fornecer nem mesmo os dados cadastrais mais
primários, como nome, filiação, CPF ou CGC, porque oscontratos com seus clientes não o permitiam.
Mas, Sr. Presidente, uma portaria de fevereiro passado
do Ministério da Economia não exigia-·maís informaÇões qrialific:adas, apenas os dados cadastrais básicos. Os bancos se mostraram dispostos a cumprir a portaria remetendo os dados
de 35 milhões de correntistas à Receita, mas as administradoras de cartões continuam resistindo à obrigação.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essas atitudes das
empresas fmanceiiàs não têm nenhum cabimento. Elas se
escondem atrás do sigilo bancário da maioria dos contribuintes
corretos - grandes, pequenos e médios - que nada têm
a esconder, para proteger endinheirados, suspeitos de sonegação fiscal ou milionáriás~ filhos do enriquecímento ilícito.
Essa desobediência, esse medo da transparência não acontece
em lugar nenhum do mundo. Até mesmo agora, na inexpugnável Suíça, iniciam-se as mudanças da legislação do sigilo
bancário. O instituto está sendo freneticamente discutido em
função dos inquéritos sobre fraudes e lavagem de dinheiro
sujo. O rigor das contas numeradas inominadas na Suíça começa a ser quebrado e as instituições financeiras, bancos ou
não, já admitem o fornecimento de informações sobre operaÇôes de seus clientes, acusados de enriquecime-nto ilícito.
Exemplo disso foi o recente escancaramento das contas da
Sr' Imelda Marcos, viúva do falecido ditador das Filipinas,
Ferdinando Marcos. Na Suíça, o sigilo era mantido, mesmo
diante de decisões judiciais. Hoje, essa tradição começa a
ser-Questionada e transgredida.
·Nos Estados Unidos, o melhor dos exemplos que encontramos, os fraudadores são -caçados sem tréguas pelo Fisco,
que levanta a vida dos trªficantes de drogas, contrabandistas
e outros criminosos. A lei do sigilo bancário-de 1970 determina
que devem ser comunicados à Receita Federal americana todos e quaisquer depósitos ou retiradas acima de dez mil dólares. A legislação norte-americana vai longe: os bancos são
obrigados a manter informações e registras atualizados de
seus clientes à disposição do Secretário do Tesouro. Este pode
requerer esses registras e a identidade de qualquer pessoa
ffsica ou jurídica que tenha conta bancária nos Estad~s Unidos. A lei delegou poderes ao Secretário do Tesouro e aos
Fiscais do Imposto de Renda, que agem, é claro, sob objetivos
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específicos e õâo pOdem- divulgar esses dados sob nenhum
pretexto: são para uso exclusivo do Fisco ou do Judiciário,
quando este o exigir.
Aí está, Sr. Presidente, o exemplo dos Estados Unidos,
que as nossas elites gostam tanto de_ aimnciar e de imitãi".
Na França, berço da cidadania moderna, os bancos _e outras
instituições financeíràs têm obr"igi:tÇOês para fiscãiizclção -de
impostos.
Na Alemanha, também há normas que impedem o sigilo
bancário absoluto em favor de criminosos.
Na Itália, o Sigilo bancário é rompidO sempre que o interesse público corre o risco, como no caso das investigaçô~~
sobre a Cosa Nostra, a máfia onipreSen.tê·. · · A Inglaterra não possui qualquer lei especiâl de_ proteçaO
a clientes do sistema financeirO, -prevalecendo o direito consuetudinário e o interesse público.
Na Espanha e na Argentina, a Justiça e o Fisco têm
acesso a determinados tipos de informação.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, como se vê em todo
o mundo, especialmente no PrimeirO Mundo, o mundo civilizado, o sigilo bancário é um institutO que garante a privãCidãàe
do cidadão, mas não serve para acobertar crimes ou criminOsos
ou a sonegaçau-: Precisamos de uma legislaçãq tão ética quanto
realista, flexível, capaz de- sem diminuír dire"itos civiS individuais ou feri! a trã:dição jurídica - d.efender a socíedade
contra os fraudadores e delinqüentes de toda a espécie.
As nossas elites, praticantes do- mimetismo_ l~rdo e da
submissão vergonhosa, que cultuam a imitação de hábitos
exógenos de costumes dos países desenvolyidos, como se fosse
um caminho para o Primeiro Muridõ - o que é-lnria -pura
tolice de colonizados alienados e impotentes - poderiam,
nesta questão do sigilo bancário, pontificar na sua -tiadiçâo
de desejar o comportamento alheio, que, aqui, pOde ser õ:uiito
bem adaptado: "Quem não deve não teme"~ Enquanto qUe,
em todas as democracias do mundo, o Fisco e a Justiça têm
acesso às contas bancárias e aOs _regTstrós de operações_ financeiras dos cidadãos ou instituições suspeitas mi acusadas de
crimes e contravenções, aqui, no Brasil, as empresas se negam
até a declarar se--o correntista ou o cliente existe. Recusam-se
a fornecer dados cadastrais básicOs -de alguns ricos, que não
declaram como chegaram a. essa condição. Aqui, no Brasil,
Sr. Presidente, as empresas se penduram até no direito natural
para esconder informações, Sentirido-Se agredidas e usurpadas
quando o Estado as interroga sobre elementos suspeitos ou
iticriminados.
--É hora, Sr. Presidente, de abandonarmos a hipOcrisia
e a mentira, e produzirmos uma legislação que garanta direitos, sim, mas não impOnderavelmente, a ponto de enganar
a sociedade, de burlar o Estado, de proteger delinqüentes
e de contrariar o interesse e a ordem PU6Hcas.
·
Essas são as considerações que coloco agora, sob o exame
do Governo Federal e do Poder Legislativo.
O Sr. Esperidião AmiiJ. -Permite V. EX. Um aparie,
Senador Nelson Wedekin?
O SR. NELSON WEDEKIN- Pois não, Senador Esperidião Amin.
O Sr. Esperidião Amin- Ainda que V. EX' esteja dando
por concluído o seu pronunciamento, cu gostaria de oferecer
um aparte especificamente a propósitO Oá questãO -doS cartões
de crédito. V._ Ex~ pensa que será oportuno?
·
O SR. NELSON WEDEKIN -Sem dúvida. Já concedi
o aparte.
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O Sr.- E-speridião Amin .:___No dia 29 de dezembro ende~
recei ao depoente, à testemunha, Luiz Wellisch, uma pergunta
específica Sobre a resistência, bem-sucedida, que foi oferecida
no início do ano passado a uma ameaça de devassa nas empresas administradoras de cartões de crédito no Brasil. V. EX•
deve ~7 _r~fO~~ar '!a pergunta.
O SR. NELSON WEDEKIN -=.Tenho a lembrança bastante clara. Senador.

O Sr. Esperidião Amin - Quero dizer que neste início
de um novo ano, tão importante quanto o ajuste fiscal e
o combate à sonegação é a disponibilidade para o Governo
de dados e informações a respeito daquilo que constitui a
verdadeira mordomia que existe no Brasil, e o grande palco
da sonegação são os:cattóes de crédito. É a respeito especificamente desse tópico, a que V. EX~ se referiu, que eu gostaria
de me manifestar para reiterar a minha inquietação em função
da não disponibilidade desses dados por quem pretende e
precisa arrecadar mais para aplicar melhor e fazer justiça social.
O SR. NELSONWEDEKIN -Nobre-Senador Espe_ridião
Amin, seu aparte é de todo pertinente e; sem dúVida alguma,
se insere no conjunto do meu pronunciamento.
Quero também fembrar a V. E:r' que junto com a resistência das administradoras de cartões de crédito também é pública
a denúncia que um daqueles que pagaram ao Sr. Paulo César
Farias um valor aproximado de 3.2 milhões de dólares foi
o Credicard e, provavelmente, para renovar o seu contrato
com a Cái.xa Eco_nômica Federal, e tanibém para que o rigor
do fisco e o rigor do Estado, em relação âs administradoras
de cartóes de crédito, não fosse tão grave:
O Sr. Esperidião Amin -Foi esse o seiltido da ri:linha
pergunta.
O SR. NELSON WEDEKIN- Exatamente. Eu me lembro com bastante clareza.
O Sr. Esperidião Amio - Por ter sido esse o teor da
minha pergunta é que me solidarizo com V. Er pelo seu
pronunciamento, que é muito oportuno e certamente seria
bastante proveitoso se fosse transformado em ação prática
do governo.
O SR. NELSON WEDEKIN- Muito obrigado a V. EX'
pelo aparte.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência
vOlta a fazer um apelo aos Srs. Senadores que se encontram
nas comissõ.es e em seus gabinetes, para que venham ao plenário, pois matérias clã maior relevância estão incluídas_ na Ordem do Dia.
Concedo a palavra o nobre Senador Beni V eras.
O SR. li'ENI VERAS (PSDB .:..:. CE. Pronuncia o· seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. senadores, o mundo moderno vem passando por operações· expressivas, realizadas, não de forma gradativa, mas de modo brusco
e generalizado. São mudanças oriundas de ~ovas tecnologias,
capazes de alterar essencialmente a própria natur~za humana.
ABiogeh.éticã. pode gerar problemas assustadores, pelas possibilidades que enseja de alterar a herança genéticit do ser humano. A possibilidade de gerar crianças de um determinado
tipo, de olhos azuis, de estatura maior, etc. A telemática
caracterizada de forma específica pela evolução das comuni-
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caç6es, confere à chamada mídia capactdaae quase mfínita
de influir sobre as pessoas, alterando comportamentos, valores
éticos, etc.
A tecnologia muda rápido, a velocidades inimagináveis,
mas o ser humano evolui pouco a pouco, lentamente, até
pela necessidade de sua própria sobrevivência. A natureza
não permite que os-homens dêem saltos, pois issó contribuiria
para a ruptura da simbiose homem-natureza.
Os valores culturais são produtos de um lento processo
de composição, durante o qual o ser humano acumulou conceitos como regra de convivência, integração à natureza física,
tudo isso propiciando uma relação harmoniosa. Não é por
acaso que o Budismo considera a harmonia como seu valor
maior.
Esse descompasso mostra a extrema necessidade de se
levar em conta as características da natureza humana, com
todas as suas fragilidades. A evolução dos conceitos sobre
os quais se baseia a vida o ser humano é necessariamente
lenta, t~ é isso que torna o ser humano viável.
O banco de valores sobre os quais se estrutura o compor~
tamento das pessoas não evolui aos saltos. Quer- dizer que
mesmo a ciência mais noVa ou mais criativa, pieds-a rSãber
que há uma restrição maiór que é o respeito- da condição
perecível e frágil da natureza humana.
Os valores éticos, já estabelecidos socialmente, resideni
no interior de cada pessoa. Não são adereços da natureza
humana, mas sim uma absoluta necessidade para o estabele~
cimento de uma situação de harmonia.
O uso que os riazi.:fascistas da Alemanha de Hitler fizeram
dos meios de comunicação mostrou à sociedade o quanto
o homem pode tomar~se, pelo uso inadequado da ciência,
seu próprio algoz.
Os valores éticos adquiridos, por sua vez, precisam ser
formulados de tal maneira a serem capazes de orientar a for~
mação de sociedades éticas, assim entendida as necessidades
de compatibilizar o uso dos meios com a preservação de uma
sociedade digna, estável e muito menos submetida a incer~
tez as.
Nesse contexto; o papel da Dl8SS media precisa ser entendido em toda a sua extensão. Ela é capaz de criar mitos,
de esfacelar conceitos e generalizar comportamentos estranhos, que, de outra maneira, ainda teria validade para manter
a estabilidade social. Tentar aproveitá-la em toda a sua extensão, quer para vender produtos, quer para generalizar comportamentos, quer para manter lideranças ou para usufruir monopólios, não é uma forma legítima de utilizar as suas possibilidades. Orientar_ a sua· ·atU.ação apenas pelos critérios de mercado pode chegar a garantir um resultado mais lucrativo.
O crime hediondo, o amor desvairado, assim como a
liberação dos padrões ditos "quadrados" constituem fatos muito mais atrativOs por oferecerem maior audiência. Na luta
pelo sucesso de mercad_o, o -que foge ao normal é o mais
vendável. Mas não é esse Q caminho que se deve trilhar.
Vivemos hoje a síndrome da violência multifacetada, que
a todos atinge, penetrando os mais distintos ambientes: O
campo, a cidade, o trabalho.
Seu lugar preferido é, porém, o interior de cada lar,
até onde chegam as ondas de televisão, transmitindo, muitas
vezes ao vivo, cenas que chegam a ser mais violentas do que
as oferecidas pela -realidade, que a crise económica e social
vem plasmando no seio de não muito menos oito milhões
de famílias que vivem em condição de pobreza absoluta Brasil
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afora. Esse privilegiado meio de comunicação produz e veicula
violências das quais não há quem consiga escapar.
Diariamente, a televisão brasileira, que poderia constituir
motivo de orgulho, tal o grau de desenvolvimento tecnológico
por ela alcançado, tem uma novidade violenta a mostrar, de
origem estrangeira ou nacional. Os recursos com que são apresentadas tendem para um aperfeiçoamento crescente, só não
ampliado quando o mercado é mais ou menos cativo, como
acontece com os programas do chamado "jornalismo verdade".
Realidade e ficção até chegam a andar juntas, como aconteceu com o episódio do assassinato da jovem Daniela Perez,
atriz da novela "De Corpo e Alma", levada ao ar às 20 horas.
Não importa se essa atriz foi assassinada por ciúme da esposa
de quem confessou ser o responsável por tão violento crime.
Por humano interesse em ver a justiça triunfar, quer-se, naturalmente, ver o culpado ou os culpados punidos. Mas o que
·mal.s se quer; se--deseja e se aspira é Ver a teleVisão ser usada
como efetivo "inStrumento de lazer, de conhecimento e de
informação, que não podem e não devem ser edulcorados,
higienizados, "maquiados" por coisas bonitas.
A televisão pode produzir e veiCular uma gama expressiva
de programas, de lazer, educativos ou culturais. Nesse sentido,
ela pode ser usada como um dos mais importanteS inStrumentoS de integração social, mormente quando sua produção
é concebida e realizada segundo critérios externos e internos
de controle social, como os que mencionei anteriormente.
Nossa legislação permitíu a·móntá.geiifde algumas enormes redes de comunicação que hoje têm o podú ilimitado
de conduzir a formação da opinião pública nacional de elaborar comportamentos. Sediada no Sudeste, porém dominando
completamente o espaço televisivo nacional, as redes são hoje
ditadoras dos padrões de comportamento de nossa população.
O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V. Ex\ nobre Senador Beni Veras, um aparte?
O SR. BENI VERAS - Ouço com prazer V. Ex•
O Sr. Nelson Wedekin - V. Ex•, nobre Senador Beni
V eras, faz um pronunciamento da maior importância de um
tema que devemos --:- tenho convicção disso - abordar com
mais freqüência aqui, neste plenário, que há -ser sempre
o local dos grandes debates a respeito da vida e da realidade
nacional. O seu pronunciamento _se insere na linha de um
libelo que foi traçado de uma forma magistral, tanto do ponto
de vista da forma e do estilo como, sobretudo, do conteúdo
do pastor da Igreja Dom Lucas Moreira Neves, num artigo
de amplíssima repercussão, denominado J'accuse, em que ele
usando as primeiras palavras de Emile Zola em relação ao
affaire Dreyfus tece uma série de acusações à televisão brasileira, na linha do que V. Ex• está colocando tão bem: aquilo
que deveria ser um instrumento de elevação do nível de consciência, de elevação da educação do povo brasileiro, de um
lazer e de um entretenimento sadios, passou a ser algo que
todos devemos questionar em todos os momentos. Por isso,
queria me solidarizar com seu pronunciamento. De um modo
geral, todos temos um certo constrangimento de fazer esse
tipo de crítica, porque todos podemos ser repentinamente
vítimas como muitos de nós temos sido. Quero apenas lembrãr
aqui, nesta oportunidade, um companheiro seu de Bancada,
o Senador Mário Covas, no seu pronunciamento de ontem
a respeito dos portos, quando S.Ex• colocava uma questão
g.as mais pertinentes, não se combateu o Senador Mário Covas
pelas idéias que defendia em relação aos portos. Passou ·a
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se combater ele mesmo, passou a se combatê-lo pelo que
pensa, por que pensa. Portanto, essas redes de televisão mere-

cem essa abordagem que V. Ex• está fazendo, com muita
coragem, com muita lucidez, com muita iitteligência, como

repercutir, repetir, multiplicar pronunciamentos dessa espécie, porque a sociedade brasileira tem todo o direito de ser
uma espécie de fiscal, por ser ela a recebedora de todas
essas mensagens. A sociedade brasileira não tem nenhuma
espécie de controle sobre os meios de comunicação de massa,
sobre as redes de televisão. Precisamos não só refletir no
debate como V. EX' está fazendo, como fez Dom Lucas Mo-

reira Neves, como também devemos cuidar especificamente
na legislação, sem considerar aqui qualquer resquício de censura ou possibilidade de censura mas alguma coisa que reflita
os melhores valores da Nação brasileira e do povo brasileiro.
O SR. BENI VERAS- Agradeço as palavras de V. Ex•
Alguns brasileiros, Senador, reclamam que a televisão
francesa ou inglesa em horário nobre parece insípida. Mas
ela está tratando de problemas culturais, apresentando programas que melhoram a condição das pessoas que vêem essa
televisão. Aqui, nossOS filhos, nossos netos procuram na-televisão a exceção, o crime, o exagero, o esfacelamento das__famílias, a desarrumação da ordem social. Aqui, a televisão- está
impondo a nossa juventude um tipo de cultura que não corresponde ao que é necessário para: -a forriiação desses jovens.
Devemos ter a coragem de olhar isso de f~ente e reconhecer
que a televisão está servindo a nossa população um veneno
diário que -estíola a sua formação, dificulta a criação de cidadãos responsáveis, com um senso de vàlores adequado ao
nosso tempo. Creio que a iliaSS--riledia - a televisão e os
meios de comunicação - teln hoje uma importância tal e
desfruta de tal avanço tecnológico que precisa se'cóiiipeiteti'ar
muito no seu papel; precisa ter perfeita Consciência de que
é obrigada a ter obrigações sociais com a sociedade e não
pode fugir disso. Não pode atráves da busca apenas do sucesso,
do índice de audiência faZer o que parece ·mais -aCeitável pela
população, embora lhe faça grande mal. É o que tem ocorrido
no nosso País.
-Agradeço as palavras de V. EX'- e continuarei a ler: "Sediadas no Sudeste, porém dominando completamente o espaço televisivo nacional, as Redes são;- hoje ditadoras d9s padrões de comportamento de nossa população. Este fato deveria impor um grande senso de responsabilidade em relação
ao poder que desfrutam, na seleção dos assuntos, na escolha
da imagem a editar e na consagração d_e atitudes que·_ elas
julgam normais. Elas criam o padrão moral e ético que prevalece em todo o País. Detendo tamanho poder, elas deveriam
possuir uma direção que examinasse devidamente as obrigações a que elas se deveriam se subordinar;- Não é a moral
de uma cidade que deve prevalecer em todo o País. Certas
cidades são marcadas por fatores que as diferenciam enormemente da média nacional.
O padrão Rio-São Paulo nem sempre é o l'aórâo que
corresponde a todo o nosso País com uma enorme extensão
como é o Brasil. O Rio- de Janeiro é uma cidade que tem
peculiaridades muito especiais que- fiát> põdem ser expandidas
a toda a Nação de maneira proveitosa. Isto também deveria
ser motivo de preocupação dos que editam os programas de
nível nacional e que sufocaram as programações de caráter
local. Ao sufocarem as programações de caráter local deveriam ter levado em conta que era J::!-ecessário gerar uma opinião
que fosse a média nacíonal e não apontar o exagero.

Janeiro de 1993

Antes de vender o "padrão" de uma cidade ao País,
as Redes deveriam avaliar se não estão levando o Brasil a
romper com seus padrões bem mais contidos, para adotar
uma moral e uma ética que não são adequadas a toda a Nação.
Seria desejável que as Redes tivessem melhor consciência
de seu grande poder para fixar padrões e, a partir daí, procurar
disseminar pelo País comportamentos construtivos que ajudassem a nossa população a adotar e consagrar regras mais equilibradas de convivência.
O exemplo da novela "De Corpo e Alma" é ilustrativo
do que afirmamos. No capítulo do dia 13 de janeiro, pude
ver uma situação-limite. Uma senhora, de cerca de 45 anos,
abandona sua família para entregar-se a uma aventura com
um escort boy. Advertida pela família de que estava sendo
usada por esse "garoto de programa", revolta-se e se defende,
alegando ter direito a -ser feliz, como se a adesão a uma aventura. desvinculada de qualquer moral, fosse um exemplo de
busca dã. felicidade. Quando se trata, de fato, de uma atitude
hedonística, que a conduzirá, seguramente, ao desastre; é
este o componamento que deve ser "vendido, ao nosso povo?
Vendo a novela, parece até que os "clubes de mulheres",
apresentados com tanta simpatia e charme, devem ser vulgarizados para todo o País, como o ambiente do qual as pessoas
precisariam para o ertCOntrO dã. felicidade,_ Como disse o Sr. Cardeal Dom LUcas Moreira Neves,
Arcebispo primaz da Bahia, citado pelo Senador Nelson Wedekin, em artigo publicado no dia 13 de janeiro de 1993,
pelo Jornal do Brasil, em que "acusa a televisão de nosso
País de estar utilizando aparelhagens e equipamentos sofisticados com o objetivo de imbecilizar faixas inteiras da população~ Uma geração de debil6ides. O processo se tor:na consternador e inquietante, quando, a pretexto de humor, o instrumento de educação, como a escola, transforma-se em "escolinha", onde o mau gosto, a idiotice, o acbincalhe são dados
em pasto a criariças, adolescentes e jovens em formação.
- Na linha de análise da problemática da violência a que
estambs a-ssistindo no Brasil, veiculada por esse meio de comunicação, S.Em~ acusa a televisão brasileira de "demolidora
dos mais autênticos e inalienáveis valores morais, sejam eles
pessoais ou sociaís, fariiiliares, éticos, religiosos e espirituais".
Acusa, ainda, a TV brasileira de "ser corruptora de menores,
em virtude de programas de baixa categoria moral"; de atentar
contra a vida, por fazer apologia do aborto; de "disseminar,
em programas várias idéias, crenças, práticas e ritos ligados
a cultos os mais estranhos".
O Sr. Júlio Campos- Senador Beni Veras, V. Ex• me
concede um aparte?
O SR. BENI VERAS -Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Júlio Campos- Ouço, com muita atenção, o pronunciamento de V. Ex~, que é de importância vital para a
eâucaÇão e a cultura brasileira. Ainda hoje, durante o almoço,
em companhia dos Senadores Álvaro Pacheco e João Calmon,
eminentes companheiros desta Casa, discutíamos esse assunto
que V. Ex~ está abordando, principalmente a situação em
que vive a televisão brasileira. Realmente, é triste ver uma
concessão do serviço público, como é a concessão de rádio
e televisão, sendo utilizada contra a nossa sociedade. Haja
viSta que o que prevalece na programação das emissoras de
TV, com raras exceções, é do mais baixo nível. A TV brasileira
é usada para destruir a família brasileira. Determinadas emissoras não respeitam nem o horário. E, mais grave do que
aqui em Brasília ou mesmo no Rio de Janeiro, são nos estados
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amazónicos, no Centro-Oeste, em Mato Grosso, e, principalmente, em Rondónia, no Acre, onde há uma diferença de
fuso horário de urna, duas e até trés horas eDLU'lação à programação do Rio de Janeiro. Essa programação é passada no
horário real time, como dizem eles, horário corrente do Rio
de Janeiro. nEm plena seis horas da tarde são exibidos novelas

ou filmes - no Rio de Janeiro são sete, nove, dez horas
da noite - dos quais são ouvidas expressões do mais baixo
calão. Nesse horário, as crianças ainda estão, praticamente,
na hora do jantar, em certas regiões brasileiras, asSistindo
aquelas cenas de pornografia, a baixaria, o desrespeito à soci~
dade, à família, à tradição, à cultura. Este assunto merecena
ser analisado, investigado por uma CPI, e, até numa decisão
mais enéregica, a cassação de determinadas concessões, ~o
Governo Federal, em virtude do que v_em ocorrendo hoje.
Não se utiliza uma hora sequer para educar o povo-, nem
tanto para deseducar, para acabar com a tradição da família
e com o respeito, para implantar a imoralidade com cenas
de sexo explícito em horários nobres, quando as crianças
ainda estão vendo televisão. Isso vem ocorrendo com muita
freqüência. Conheço vários paíSes do mundo nos quais a televi~
são é usada como meio para transmitir educação e cultura.
As televisões da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, dos
grandes países desenvolvidos são utilizadas com es_se__fim. No
Brasil, são utilizadas da pior forma possível. O pronuncia~
menta de V. E~. quando aborda esse aspecto da _ televisão
brasileira - as cenas dessas novelas absurdas, em horário
impróprio para a criança e paia a juventude -merece todo
o nosso apoio e o nosso repúdio, pela maneira com que os
proprietários de emissoras de televisão desrespeitam os t~les
pectadores, alegando liberdade de imprensa. Sou suspeito,
talvez, pois minha família é acioilista de duas emissoras de
televisão. Então~ nãO há por que não falar, com sinceridade,
o que sinto: hoje, a imprensa brasileira, principalmente a
televisionada, está sendo usàda da forma mais prejudicial ao
País.
O SR, BENI VERAS - Senador Júlio Camp<>s, lembro
que, duas semanas atrás, em uma segunda~feira, liguei a televi~
são por volta das 22h30min., 23h, meus filhos e netos ainda
estavam acordados, pude ver que estava passando um progra~
ma de clipes, pedaços de filmes pomográfi<>:s. A título de
exibir o tipo de filme pornográfico que se fazta, mostravam
o próprio filme.
Ora, isso prejudica a formação das pessoas e não é uma
forma adequada da televisão se dirigir a toda ~ soci~dade.
O País _adotou o modelo da livre iniciativa, em que as empressas de comunicação têm uma concessão pública, mas podem
agir com certa liberdade. Para que haja esse regime de livre
iniciativa, é necessário qUe ·quem rêcebe poder do Estado,
no caso da televisão~ tenha senso de responsabilidade e se
compenetre do papel que llie cahe na formação, na educação
do povo, ajudá-lo a melhorar, e não levar à dege~eração
dos costumes. Mormente se levannos em conta que a televi~
são, hoje, é uni instrumento que dispõe de um poder infinito,
não só pela modernização de seus equipamentos, como taro~
bém pelo desenvolvimento de sistemas muito evoluídos de
comunicação, que podem, até, induzir as pessoas-a comporta~
mentes através de uma forma Wsidiosa, constante, defeituosa,
de repetição, que podem, ao longo do tempo, parecer âs
pessoas malformadas, que tenham deficiências, ou mesmo
às crianças, que esta é a maneira melhor de se comportar.
O-u seja, é vender à população de um país pobre, como o
Brasil, que tem carências enormes, de jovens que não recebe~
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ram educação própria, um padrão defeituoso que vai levar
a essas pessoas a dificultarem a vida e a evolução da nossa
sociedade.
Esses órgãos de comunicação têm_ __que se compenetrar
de que, assim como nós, do Governo, fazemos as leis, temo~
que ser compreensivos com a ini"Ciativa privada, pennitin~
do~lhes espaço para se realizar, eles, concessionários, têm
a obrigação de ter a absoluta consciência do papel que podem
desempenhar na formação da população do nosso País.
O Sr. Ney Suassuna - Permite~me V. EX" um aparte,
nobre Senador Beni Veras? (Assentimento do orador) -Que~
ro me solidarizar com V. Ex~ não só pela importância do
tema, mas pelo perigo que é a continuidade desse padrão
imposto ao nosso interiOr, imposto a cidades que não têm
ou que não seguem o modelo de algumas cidades do Sul,
ou de algumas célulasito saudáveis dentro da própria cidade
grande. O Rio de Janeiro e São Paulo não sáo o que as
novelas mostram. Entretanto, lamentavelmente, os exemplos
mostrados são os piores, os mais perniciosos. A televisão brasileira perde a oportunidade de educar, de fazer campanhas
de profilaxia, porque podiam ser inseridos nas próprias nove~
las exemplos profiláticos de como combater tal doença, de
modo a subliminar - e até incentivar - o papel da cidadania.
Educar não é só instruir, ensinar a ler e a escrever. É também
-ensinar a cidadania. A nossa televisão, quando dá exemplos,
são quase sempre exemplos de não-cidadania, de como comportar~se mal, inclusive, às vezes, até jogando, perniciosa~
mente, um segmento da sociedade contra o outro, como,
por exemplo, o empresariado, que é sempre mostrado como
maldoso, como perverso, como gatuno, e assim por diante.
Isso é muito ruim para a nossa comunidade, é muito ruim
para toda a sociedade. Com a concessão, deveria ser cobrada
uma parcela educativa, até de modo subliminar, para não
ser uma coisa chata, massificante, estatizante. Entretanto,
certos princípios deveriam ser inseridos nas novelas para que
aprendessem, como acabei de falar, profilaxia de doenças,
nvés de tantos maus exemplos que são citados. Parabéns,
Senador, eu sou solidário com V. Ex~ em sua cruzada pela
melhoria da nossa televisão.
O SR, BENI VERAS -Agradeço as palavras de V. Ex•
Também acusa a TV Brasileira de estimular, por inter~
médio de suás telenovelas, o "triunfo da esperteza, do furto,
do ganho fácil, do estelionato".
Nesse sentido, Dom Lucas Moreira Neves pergunta, a
respeito, desse que constitui um dos principais progiamas de
nossa televisão -as telenovelas:
"Quando foi que, pela última vez, uma novela
brasileira abordou temas como .os meninos de rua, os
sem-teto e sem-trabalho, os ma"rginalizados em geral?
Qual foi a novela que propôs ideais nobres de serviço
ao próximo e de construção de -uma comunidade melhor?
Em lugar disso, as telenovelas oferecem â população empobrecida, como modelo e ideal, as aventuras
de uma burguesia em decomposição, mas de algum
modo atraente."
Preocupo-me com as conseqüências para a população bra~
sileira, especialmente para os jovens, da veiculação contin~ada
pela televisão de tanta violência. Não_ se diga que a teleVIsão
assim age porque, tendo o dever de informar, deve mostrar
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todas as suas criações, por mais aberrantes que sejam. O
fim nem sempre justifica os meios.

·

O Sr. Almir Gabriel- Permite-me V.
nobre Senador Beni V eras?

Ex~

um aparte,
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gresso· Nacional, sobretudo como Senado Federal. Alguns
anos atrás, tínhamOs o Poder Executivo, o Poder Judiciário,
o Poder Legislativo- e o Poder Militar como quarto Poder.
Cessada a fase autoritária, substituímos o poder militar pelo
poder da imprensa, que é hoje o quarto poder dentro desta
Nação, e foi ela quem fez o Sr. Fernando Collor de Mello.
-A-sensação que- tenho do discurso que V. Ex• pronuncia neste
momento é que ele deve ser mais uma marca, no sentido
de mobilizarmo-nos, para que possamos fazer um esforço
real para situar a imprensa brasileira, especialmente rádio
e televisão, dentro daquilo que seja o adequado para a sociedade brasileira. sem nunca pensar na condição de fazer censura, sem nunca pensar na condição de induzi-la a um determinado caminho formado, ou estabelecido, ou imposto pelo
Estado, mas sim de fazê-los assumir a responsabilidade social,
independente de ser uma atividade lucrativa ou não.
OSR. BENI VERAS- Senador, concordo inteiramente
com suas palavras. Acredito que a propriedade privada dos
meios de comunicação, mesmo com uma má utilização, ainda
assim é um mal menor, porque se fossem órgãos dirigidos
pelo Estado, naturalmente fariam_um_mal ainda maior à nossa
população. Advogo a iniciativa privada como propriedade
de livre comunicação. Mas penso que a iniciatiVa privada,
para assim se manter, preciSa possuir um senso de responsabilidade do qual ela não pode se furtar jamais. Nós, como
empresários, não podemos dedicar o nosso trabalho à espoliação da população. Da mesma manefrã-, os que vendem notí-cia, informação e formação não podem ultrapassar os limites;
têm que respeitar a fragilidade do ser humano, que precisa
ser tratado adequadamente, respeitado em sua integridade,
de tal maneira que ele não venha a sofrer danos irreparáveis
impostos por um sistema de comunicação que não tem o senso
da responsabilidade do seu poder.

O SR._ BENI VERAS - Pois não.
O Sr. Almir Gabriel-Senador, junto as minhas palavras
às de todos os outros Companheiros que elogiam o pronunciamento de V. Ex• neste momento. Creio que podemos partir
de alguns princípios, para raciOcinar dentro do discurso de
V. Er- Primeiro; a imprensa:- deve ter toda a liberdade para
informar, para denunciar. A questão é em que limite essa
liberdade está fora da condição da responsabilidade. Eu creio
que as pessoa~. que puderam ver o crescimento da televisão,
do rádio e do jornal no Brasil, nesses últimos anos, p~rce
beram o quanto rapidamente este País se tornou praticamente
uma só e una aldeia. Lembro-me, quando funcionário do
Ministério da Saúde, ao fazer uma supervisão no Rio Grande
do Sul notava que a vestimenta das pessoas, as histórias e
piadas que contavam correspondiam àquela fase e àquele lugar. Quando íamos ao Acre, verificávamos a mesma coisa.
Alguns anos depois, com o advento da "'aldeia global", passamos a ver a ·conduta das populações praticamente iguais: as
piadas eram as mesmas, a vestimenta, a maneira de agir
também a mesma. Esse fenómeno, se de um lado foi bom,
de outro foi terrivelmente mau, na medida em que reduziu
a condição própria ·de cultura de cada área, de cada região,
de cada estado; esmagou, estiolou, sufocou aquilo que seria
a cultura própria de cada lugar; e sufocou, substituindo tudo
aquilo por uma cultura própria de metrópoles como o Rio
de Janeiro e São Paulo, que possuem de 5, 6, 9 ou 10 milhões
de habitantes. Grandes metrópoles têm dentro de si problemas completamente díspares dos problemas de 99,9% dos
municípios brasileiros - municípios de 5, 10, 20, 50, 500
O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. EX' um aparte?
mil habitantes - , que têm uma condição socio-económica,
histórica e cultural completamente diferente daquela que se
tem no Rio de Janeiro e São Paulo. No entanto, o que se
O SR. BENI VERAS - Ouço V. Ex• com prazer.
projeta para o Brasil é o conjunto das ansiedades, do sofriO Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Beni V eras, V.
mento, enfim, o conjunto ·de todos os problemas dessas granEx~ trata hoje de um dos assuntos mais urgentes e graves.
des metrópoles brasileiras. Com isso, cãda um de nós se sente
que estão a reclamar de todos nós uma meditação mais profuncomo se fosse vizinho de um seqüestrado, ou de um grande
da, tendo em vista os danos causados pelo choque, pel~ massaacidentado, vizinho de um daqueles problemas que a cada
cre de infoi"mações muitas vezes malévolas à educaçao e aos
hora, a ca-da instante são divulgados pela televisão. Mas há
costumes do nosso povo. O nobre Senador Almir_ Gabriel
algo que considero mais grave: é o fato de que parece estarmos
falava da influência cultural dos grandes meios de comunivivendo uma fase macabra, mórbida, da própria imprensa
cação sobre as pequenas províncias. Atualmente, quase todas
mundial e, particularmentey da imprensa brasileira, não apeas localidades do nosso País recebem televisão através de
nas na televisão, mas no rádio, no jornal. Um acidentado
antenas parabólicas. Falava també~-~· Ex~ do papel tão imp?rgrave ou um morto com toda a hediondez aparecem nas fototante da imprensa e que está a extgtr da mesma uma maiOr
grafias com um relevo extraordinário, as imagens são transmiconsciência da sua importância, não só no sentido de manitidas com um relevo muito maior. Então, tem-se o sentimento
pular o destino do País, mas também de preservar a educaÇ,ão
de que as páginas dedicadas ao fato e as fotografias oU imagens
e os costumes do nosso povo. Felicito-o e solidarizo-me com·
divulgadas scj_o sempre levadas para o· horror ou em função
do horror. Isso muito deriva de um condicionamento que __ V. Ex•, lembrando que uma das soluções_ viáveis J?àrã evitar
esse choque cultural que se verifiCa no momento seria fazer
me parece importante. Na verdade, neste País, como em,muicumprir
a exigência legal da regionalização das programações.
tos outros, não se toma em conta que há certas coisas dentro
Dificilmente, um diretor de uma estpção de televisão doMarada sociedade que não podem ser transformadas em mercanhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte, ou de qualquer
doria, como saúde, notícia, informação. Na medida em que
local
do Pals, pelas raízes que tem, seria ~ncapaz de veicul~r
esse fato ocorre, a avidez do ganho fácil, do lucro a qualquer
filmes pomôs do tipo_ que vêm sendo ve_I~ulados e~ cadeia
preço fazem com que se procure ver o· que a população mais
nacional. O assunto é grave, a responsabilidade da Imprensa
deseja ver ou ouvir, e em funçãO disso se fazem os programas,
é grande, e nós estamos a reclamar providências.
e não em função da evolução, da educação da sociedade.
Eu diria que há um outro ponto extremamente sério sobre
O SR. BENI VERAS - Obrigado, Senador Magno Bacelar.
o qual ~evemos fazer uma reflexão, sobretudo como Con-
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Quero concluir, Sr. Presidente, sem pessimismo.
Essa mesma televisão paradigmática da violência também tem sido capaz de produzir pr<rgramas importantes, como os ligados à defesa do meio ambiente, ou
os relacionados à construção da cidadania no País, mostrados esses últimos nos episódios políticos que culminaram com o impeachment do ex-Presidente da República.

Eu mesmo assisti, há um mês, a um programa notável
sobre a fome no Brasil - em uma cadeia de televisão pela seriedade com que foi constfuído e pela maneira como
mostrava que nós, brasileiros, podemoS trabalhar melhor,
no sentido de evitar que parte da nossa população sofra com
a fome e a miséria que· ocorrem hoje. A televisão tem condições técnicas e económicas de fazer programâs coristfutivos,
que ajudam a nossa população a melhorar.
"As alterações deste quadro requerem ação precisa e constante de todos os segmentos da nossa sociedade, acompanhando e fiscalizando o trabalho realizado pela TV brasileira.
Quero também acreditar que os responsáveis pela
direção das diferentes redes de televisão haverão de
conceder, doravante, maior exercício crítico sobre os
programas gerados por suas emissoras, atentos às demandas desses mesmos grupos sociais.
Seria desejável que as emissoras e redes de televisão do País acordassem na elaboração de um Código
de Ética que atendesse às necessidades de preservar
a população, antes que nós, do Congresso, cumprindo
um dever que temos para com o País, sejamos levados
a criar leis restritivas.
Vale a pena lembrar o teor do art. 223 da Constituição Federal, que nos indica a obrigação de estabelecer um Conselho de Comunicação Social, que teria
a função de acompanhar o uso das concessões dos canais de comunicação, cedidos para a utilização, na
formação de sadios princípios culturais e éticos. ••
o Sr. Cid Sab6ia de Carvalho - Pei:inita-me V. Ex•
um aparte?
O SR. BENI VERAS -Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - O tema que V. EX'
aborda tem uma valorização na sua palavra, pelo critério de
justiça de separar o joio do trigo. V. Ex~ não f~ UD!a ciítica
generalizada. Muito pelo contrário, do_mesmo modo que ergue a crítica, também ergue o elogio, neste momento, em
que descreve esse problema cultural brasileiro, um problema
que também é institucional e que toca tão de perto a nossa
sociedade. Quero dizer que o saudoso Senador_ Pompeu de
Sousa, que pertenceu ao PMDB - d~pois teve uma breve
passagem pelo PSB e terminou no Partido de V. Ex•, no
PSDB- teve a mesma preocupação em fazer projetas, lutando, inclusive, perante a Comissão_ de_ Constituição Justiça e
Cidadania, exatamente na constituição deste Conselho que
é de magna importância, como bem vê e destaca V. Ex~ Qu~ro
dizer, no entanto, que a liberdade de imprensa é intocável.
Não estamos, nem V. Ex~ está, tratandO-de restringir a liberdade de comunicação, seja no rádio, seja Da televisão, seja
através de veículos impressos; o que se quer, acima de tudo,
é um trabalho seletivo por cada empresa. Sei que existe muito embora não tenha mostras que se tenham apresentado
à sociedade - um Código de Ética que estaria sendo obser-
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vado pelas empresas de telecomunicação, portanto, emissoras
de rádio e televisão. Mas o momento é dramático quanto
a esta ética; não é um prOblema de lei. No momento, há
um problema étíco acima de tudo. Estamos, por exemplo,
presenciando esse quadro que se formou com alguns seqüestrOs, inClusive daquela menina mineira, Miriam Brandão e
com a morte da atriz Daniela Perez. SabemOs como isso
está sendo levado aos· nervos da sociedade, sem que haja
um comedimento, sem que haja uma regra íntima de cada
órgão ou do principal órgão que tem tratado dessa matéria.
Esse desregramento, Senador Beni Veras. da emoção brasileira, tem levado todos a um pensamento extremo: à pena
de morte. Mas, ai de nós, se numa hora de emoção extrema,
sobre este monte emocional erguermos soluções aparentemente capazes de normalizar a vida. Não se normaliza a vida
no ápice das emoções, no zénite do nervosismo ou-na neurose
coletiva. Acima de tudo, uma atmosfera de paz se exige para
que ela dê a informação necessária ao legislador. De tal forma
que, quando V~ Ex~ aborda esse tema, o faz com os devidos
pesos e as devidas medidas, sem o olhar excessivamente crítico
e, portanto, com o espírito de analista que é de sua personalidade, é uma de suas peculiaridades; a análise, acima de
tudo. Por isso, parabenizo V. ·Ex~ pela presença na tribuna
e pelo modo de como aborda um assunto tão delicado. De
repente, é difícil abordar um tema, quando parece que queremos o descumprimento da liberdade concedida pela Constituição, até mesmo quando se clama pela mesma Constituição,
em favor da dignidade, em favor da honra, em favor da ima~
gem de cada um dos cidadãos brasileiros.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. BENI VERAS - Meu caro Senador Cid Sabóia
de Carvalho, o que me chama atenção e me leva a este pronunciamento principalmente, é que nós, sociedade de informação
como a brasileira, com grandes desigualdades, não podemos
prescindir de meios de comunicação atuantes, livres, criativos,
capazes de ajudar a nossa população a se formar melhor.
Não podemos pr~scindir do pode_r que esses instrumentos têm
para criar· tima sõciedade maís justa, mais equilibrada, com
um senso ético mais razoável, de tal maneira que a nossa
vida, a nossa convivência possa ser facilitada. A meu ver,
a televisão não pode furtar~se a esse papel que ela tem e
que deve ao povo brasileiro: ajudar na formação da nossa
juventude.
Gostaria de, concluindo as minhas palavras, solicitar à
Mesa que registre o artigO, citado pelo Senador Nelson wedekin, de Dom Lucas Moreira Neves, Arcebispo de Salvador.
Gostaria que o seu artigo fosse transcrito, assim como o Editorial do Jornal do Brasil, do dia 3 de janeiro, que se refere
a esses fatos.
Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR EM SEU PRONUNCIAMENTO:
J'ACCUSE!
Dom Lucas Moreira Neves
Do polémico manifesto de Emile Zola estou pla&iando
somente o título - e, se puder a veemência. Fora isso, não
pretendo revisitar nesta crónica o clamoroso affaire Dreyfus.
O meu j'accuse é assestado contra a televi$ãO brasileira. E
o lanço como brasileiro preocupado com meu País. e_ como _
bispo responsável por gr~de número de fiéis.
- -
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Não quero. de modo algum generalizar. Estou pronto
a executar da minha acusação o canal dedicado à educação
e cultura e os programas que, nos diferentes canais, contribuem para o crescimento e a elevação cultural e humana
da população.
Feito issO, e tOmando por testemunhas a sociedade brasileira em geral, os pais de família e os educadores em particular,
os pastores de Igrejas e lideres religiosos, eu acuso a televisão
brasileira pelos seus muitos delitos.
Acuso-a de descumprir sistematicamente as funções-·
vista das quais obteve do governo uma concessão: informar,
educar, cultivar, formar a consciência e divertir. Em vez disso,
ávÍda somente de pontos no Ibope e de faturamento, ela não
hesita em apelar aos instintos mais baixos do homem. Seu
pecado mais grave é o que concerne -à --educação por ser esta
a necessidade e a exigência fundamentais no nosso País. Com
raras e louváveis exceções, a TV brasileira não só não educa
mas, com requintes de perversidade, deseduca. Abusando
dos seus recursos técnicos, do seu poder de persuasão e de
penetração nos lares do País inteirO, era destrói o que outraS·
instâncias pedagógicas e educativas, a duras penas, procuram
construir.
Acuso a televisão brasileira de ministrar copiosainente
à sua clientela os dois ingredientes que, por um curioso fenômeno, andam sempre juntos: a violência e a pornografia.
A primeira é servida em filmes para todas as idades. A segunda
in:J.pera, solta, em qualquer gênero televisivO: telenovela, entrevistas, programas ditos humorísticos spots publicitários e
clips de propaganda. Há cerca de três _anos, em artigo no
JB, o editor e jornalista Sérgio Lacerda denunciava que, com
sua enxurrada de pornografia, a TV brasileira está formando
uma geração de voyeurs.
Acuso a televisão do nosso país de estar utilizando aparelhagens e equipamentos sofisticados com o objetivo de if!lbeciJizar faixas inteiras da população. Uma geração de debilóides.
O processo se torna consternador e inquíetante quando, a
pretexto de humor, um instrumento de educação, como a
escola, se transforma em "escolinha", onde o mau gosto,
a idiotice. o achincalhe são dados em pasto a crianças, adolescentes e jove:p_s em forn;tação. Em matéria de humor televisivo,
aliás, poucos o analisaram tão profundamente como Moacyr
Werneck de Castro, ao apontá-lo como verdadeira regressão
à infância, por meio de um "repertório de boçalidades" (Hu-·
morna televisão, JB 6-7-~1).
Acuso a TV brasileira de ser demolidora dos mais autên~
ticos e inalienáveis valores morais, sejani eles pessoais ou
sociais, familiares, éticoS, religiosos e espirituais. Demolidora
porque não somente wmba deles, mas os dissolve na consciência do telespectador e propõe, em seu lugar, os piores contravalores. Neste_ sentido, é assustadora-a empresa de demolição
da família e dos mais altos valores familiares- amor, fidelidade, respeito mútuo, renúncia, dom de si -realizada. quotidianamente, sobretudo pelas telenovelas. Em lugar disso, o
deboche e a dissolução, o adultério, o incesto.
Acuso a TV brasileira de ser corruptora de menores,
em virtude de programas da mais baixa categoria inoral, pelas
cenas e pelo palavreado, em horários em que crianças estão
diante da caixa_ mágica.
Acuso-a de atentar contra o que há de mais sagrado,
como seja, a vida. Não há Inuitos dias, em programa reprisado,
milhares de espectadores viram e ouviram, no diálogo entre
um talkman e urna jovem de 20 anos, a maís explícita apologia

em
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do aborto e o não velado incitamento à supressão de vidas
humanas no seu nascedouro.
Acuso-a de disseminar, em programas váriOs, idéias,
crenças, práticas e ritos ligados a cultos os mais estranhos.
Ela se torna, deste modo, veículo para a difusão de magia,
inclusive magia negra, satanismo, rituais nociVos ao equilibrio
psíquico.
Acuso a TV brasileira de destilar em sua programação
e instilar nos telespectadores, inclusive jovens e adolescentes,
uma concepção totalmente aética da vida: triunfo da esperteza, do furto, do ganho fácil, do estelionato._ Neste sentido,
merecem uma análise à parte as telenovelas brasileiras sob
o ponto de vista psicossocial, moral, religioso. Quando foi
q_ue, pela última vez, uma novela brasileira abordou temas
corno os meninos de rua, ou sem-teta e sem-trabalho, os marginalizados em geral? Qual foi a novela que propós ideais nobres
de serviço ao próximo e de construção de uma comunidade
melhor? Em lugar disso, as telenovelas oferecem à população
empobrecida, como modelo e ideal, as aventuras de uma burguesia em decomposição, tnas de algum modo atraente.
Acuso, enfim, a televisão brasileira de instigar à violência:
'..:.A televisão brasileira terá de procurar dentro de si as causas
da violência que ela desencadeou e de que foi vítima" (Edito~
rial Estrelas cadentes, JB, 6-1-93). "Já se chamou a atenção
para o fato de que o crescimento da rede monopolística de
televisão coincida -com o crescimento da violência no País
e jamais se chegará no âmago da questão enquanto a própria
televisão se recusar a assumir Sua- reSponsabilidade" (Editorial
Limites da dor, JB, 8-1-93). Ela não pode procurar álibis
quando essa violência produz frutos amargos. Quem matou,
há dias, uma jovem atriz? Seria ingenuidade não indiciar e
não mandar ao banco dos réus urna co-autora do assassinato:
a TV brasileira. A novela das 8. E - sinto ter que dizê-lo
- a própria novela De corpo e alma.
Durante o discursO do Sr. Beni Veras, oS~. Magno
Bacelar, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Epitacio Cafeteira.
O SR- PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. O SR- JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, ontem, por ocasião da votação final do Projeto
n" 66, da Câmara dos Deputados, sobre a Modernização dos
Portos, houve um pequeno equívoco e uma incoerência na
redação. Como Relator da matéria, peço seja feita uma correção ao caput do art. 18, em que se diz "empregados" substituir
por "trabalhadores" e substitutir "empregadores" por "tomadores de serviços". Estaria, assim, solucionado toç:lo problema
que poderia advir desse assunto, já que, no serviço portuário,
não há o vfuculo empregatício e nem a fig~ra do empresário.
Ficaria, então, '~trabalhadores" e "tomadores de serviço".
Muito obrigado pela retificação, se possível.
O SR- PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira)- Nos termos
do ari. 325 do Regimento Interno, letra a, solicito a opinião
do Senador Nelson Carneiro, na qualidade de Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR- NÉLSON CARNEIRO- A retificação é uma decisão de ordem técnica apenas. A correção não modifica o
pensamento do Plenário; dá-se apenas o nome próprio. Daí
põr que penso que não há nenhum inconveniente em que
seja feita a retificação pedida, já que estamos, agora, usando
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as expressões exatas, pois não há, muitas vezes. um vínculo
entre o trabalhador e a empresa. De modo que, não há dificuldade na aprovação da emenda,- sugerida pelo nobre Senador
Júlio Campos.
·
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que o Congresso Nacional, em especial o Senado Federal,
que tem atribuições privativas- por exemplo, apreciar, aprovar e aconipanhar os acordos realizados com os credores externos -,. tenha acesso permanente e eni. escala maior com o
O SR. PRESIDENTE (Epitacio"careteira) - A Presi- Sisbacen.
Quero, também, ressaltar que, hoje, o Senado Federal,
dência submete a matéria ao Plenário.
por intermédio do Prodasen, já. tem acesso ao Sistema de
Os Senadores que concordam com as modificações proDados do Banco Central do Brasil, mas se trata de um acesso
postas pelo eminente Senador Júlio Canipos, que têm parecer
limitado, que nos fornece poucas informações, não nos permifavorável do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça
tindo, por exemplo, conhecer o conjunto enotm.e-de informae Cidadania, nobre Senador Nelson Carneiro, para correção
ções que estão disponíveis para os diretores e o presidente
do equívoco ocorrido, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
do Banco Central, para o Ministro da "FazeOda, pai-a as autoriAprovada a modificação.
·
dades económicas.
·
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
Por· que o incidente de ontem levou-me a pensar em
pela ordem.
oferecer ~ssa ~~:~gestão? Exatamente porque a atitude do Presidente Itamar Franco e do Ministro da Fazenda foi a mais
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira)- Tem a palavra o nobre Senador.
saudável possível. Se a pessoa que pegou o disquete pretende
utilizá-lo para fazer qualquer movimento especulativo em funO SR. EDUARDo SUPLICY (PT - SP. Pela ordem.)
ção do volume de reservas, vai se aproveitar das informações
-Sr. Presidente, a modificação é de redação?
_nele contidas para realizar aplicações financeiras na bolsa,
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeteira) -Tem a palano merca~o negr() o~ o~de quer que seja, então tornemos
vra o Relator para prestar o esclarecimento.
i.p.teiramente transparentes esses dados para que todos fiquem
O SR. JÚLIO CAMPOS - É de redação - a palavra .sabendo.
Ora, o volume de reservas do Brasil é hoje b~ID. superior
"empregados" por "trabalhadores".
_àquele exigido pela Resolução n' 82/90, do Senado Federal,
O SR. PRESIDENTE (Epitacio Cafeterra) - A .Presi- que diz que o volume mfuimo de reservas deve ser igual ao
volume médio das importações somadas dos últimos quatro
dência tomará as providências necessária-s rio sentido de que
meses. Como este volume estaria em torno de oito ou nove
seja retificada a redação final aprovada ontem.
bilhões de dólares e as reservas estavam em torno de 19 bilhões
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
de dólares no período de outubro a dezembro, não haveria
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
qualquer problema na divulgação desses dados.
seguinte discurs_o. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente,
Se um Senador quiser, a qualquer momento,_ ele terá
Srs. Senadores, ontem houve um roubo no Banco Central.
o direito constitucional de verificar as conseqüências dos diverFoi tetir3do da instituição um disquete com informações relatisos acordos sobre a dívida externa brasileira; de obter dados
vas às reservas do Brasil nos meses de outubro, novembro
relativos à evolução das exportações ou das importações; de
tomar conhecimento da evolução do pagamento do serviço
e dezembro.
Ao tomar conhecimento desse fato, o que fizeram o Mida dívida externa junto aos credores internacionais, mês a
nistro da Fazenda, Paulo Haddad, e o Presidente Itamar Fran- mês; de saber sobre a capacidade de pagamento do País,
·definida, segundo a Resolução n? 8?, pela diferença entre
co?
Tomaram uma atitude extremamente saudável: revelaa receita e a despesa do Governo, excluindo as instituições
ram, de pronto, ·o valor das reservas do Brasil nos meses financeiras; de acompanhar a evolução dos meios de pagade outubro, novembro e dezembro, que estiveram em tomo mento, da emissão de moeda, e assim por diante.
de 19 bilhões de dólares.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se tivermos possibiPor que trago este assunto à tribuna do Senado Federal?
lidade de obter essas informações com um simples apertar
Porque hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Banco Central de botões nos terminais de computador, em nossos gabinetes
do Brasil tem uma coletânea de informações correntes sobre - e, claro, com a responsabilidade que cada Senador tem
a economia brasileira, sobre tudo o que'acontece não apenas que ter ao utilizar a sua senha - , isso será algo de gra_nde
com as reservas de divisas internacion:iis - as· reservas de
relevância e importância para todos nós.
.
ouro -, mas também com as relações. de comérciO do Brasil
Já,
hoje,
gi-aças
às
pi-ovidências
da
Mesa
presidida
pelo
com cada um dos países do mundo, as movimentações finan~
ceiras. Ali está o registro, a cada dia, a cada mês, a cada Senador Mauro Benevides, avançamos extraordinariamente.
ano, acumuladamente, segundo os diversos períodos. Dessa Temos um conhecimento significativO, por exemplo, do que
fonna, aquele que tiver acesso aos dados do Sisbacen P?de é que está ocorrendo com a execução orçamentária. Nós podeacompanhar de perto tudo aquilo que acontece com a con]un~ mos, do terminal instalado no gabinete de cada Senador, cotura econômica brasileira: as conseqüências dos acordos que·· nhecer os dados sobre a evolução da execução orçamentária
o Brasil realizou com os credores internacionais, a eVolução em qualquer unidade da administração do País, da ach]:linisde tratados realizados, a exemplo do Mercosul, e assim por tração do Governo Federal.
· Mais do que isso, coube a esta Mesa, ao Presidente Mauro .
diante.
Gostaria de sugerir à Mesa, ao Presidente do Senado Benevides, a decisão de, também, incluir no Sistema Integ.rado
Federal e do Congresso Nacional, Mauro Benevides, que está de Administração Financeira da União os dados relativos aos
concluindo sua gestão com brilhantismo e dignidade, que entre gastos do próprio Senado. Hoje, a natureza dos gastos do
em entendimento com o Presidente do Banco Central do Brasil Senado Federal é aberta ao conhecimento de qualquer Senae com o Ministro da Fazenda com o objetivo de fazer com dor, que poderá obter informações sobre a Casa pelo terminal
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de seu gabinete_. Ora. isso é-üm avanço--na transparência dos
dados que são do interesse público.
Na medida em que o Presidente Itamar Franco e seu
Ministrá da Fa~nd_a_dão_sirial de que consideram importante
a transparência, faço a sUgestão à Mesa, ao Presidente Mauro
Benevides, de que realize um entendimento com o Banco
Central, segundo o qual, daqui para frente, o Prodasen e
o Sisbacen passam a ter um acordo para que possamos conhecer de perto todos os dados que estão disponíveis no Sisbacen
-Sistema de Informªções do Banco Centi:al.
Citaref algumas informações contidas D9 S~bacen e que
estão disponíVeis. Obtive issO hoje, acionarido o terminal de
computador do meu gabinete. Poderíamos aqui, por exemplo,
conhecer o men_,. principal do correio eletrônico, depósitos
em moeda estrangeira das Resoluções n~' 1.564 e 1.662, transações autorizadas no Sisbacen, controle de impressão de instituição do operador, consulta ao C6digo de Endereçamento
Postal, composição de órgãos estatutáriOs, dadoS âe instituições financeiras, aplfCãÇões de crédito rural, aplicações por
empreendimento, aplicações por prograina, aplicações por
produto, consultas_ às mais diversas tabelas e a inforrna~ivos
de política monetária, taxas de juros pratitadas no mercado
interbancário, e assim por diante.
1

Se pudermos ter acesso aos dados contidos _no Si~bacen,
teremos uma infinidade enorme de informações de grande
relevância par~ o Congres:so Nacional e, em especial~ para
o Senado Federal tomar conhecimento, a qualquer momento,
da evolução das contas brasileiras.
Fica, aqui, portanto, .essa sugestão ao Presidente Mauro
Benevides e à Mesa, que poderá encaminhar proposição_ de
convênio ao Presidente do Banco Central e ao Ministro da
Fazenda. Seria um a_vanço em relação ao convênio que já
existe, uma vez que o Sisl:>acen está ligado ao Prodasen. Haveria uma ampliação do acesso às informações que hoje podemos
o~ter. Na medida que o Banco Certtral, que é a autoridade
fazendária, e o Poder Executivo-considerar que qualquer informação conticla_ no Sisbaçen ~ornaçla disponível aos Senadores deva ser objeto-de reserva, caberá ao Senador, sendo
avisado, ter o cuidado devido com ela .
O Senador terá o direito cót1Stitiidóiial de conhecer o
dado, mas se for do interesse público que ele seja reservado
ao Parlamentar. Então, caberá a S. Ex• a responsabilidade
de não divulgá-lo e de tomar conhecimento dele para a sua
análise.
Tendo feitO é:ssa Súgestão à Presidência, gostaria de registrar, da tribuna, o requerimento de informação a- qúe· dei
entrada hoje, nos seguintes termos:
"Requeiro, noS termos regimentais, sejàm-e"ncaminhadas ao Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
à vista- das denúncias que vêm sendo veiculadas há
aproximadamente seis meses pela imprensa, pelos respeitáveis- jornalistas Jánio de Freitas e Luís Nassif, sobre a legitimidade da concorrência para instalação de
telefonia móvel no Estado de São Paulo, realizada entre
a Telebrás e a Telesp, e na qual saiu vencedora a Empresa NEC, do grupo "Globo", as seguintes ínformações e documentos:
1 -cópia do edital de concorrência;
2 - cópias de todas as propostas concorrentes;
3 - cópia do parecer da comissão de licitação Sobre o processo licitatório;
-
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4-cópias das-providências tomadas pelo Gover·no, no âmbito deste Ministério, sobre as denúncias
acima referidas;
5 - cópia do parecer da comissão encarregada do
reexame da concorrência."
Gostaríamos de registrar, ainda, que, hoje, o jornalista
J ânio _de Freitas volta ao assunto n_a Fqlha de S. Paulo, reiterando que não há uma só consideração sobre a concorrência
nas dezoito folhas do_ parecer emitido pela comissão de reexame da referida licitação, criada por determinação da Presidência da República.
Ora, como o Senhor Presidente Itamar Franco, repetidas
vezes, comprometeu:.se com a transparência em sua administração, seria importante sOlicitar ao Ministro Hugo Napoleão,
titular da Pasta das Comunicações, esclarecimentos e documentações referentes ao processo de licitaç-ão, a fim de que
o Congresso Nacional, no exercício da sua função constitucional de fiscalizar os ates do Governo, tome as medidas
cabíveis para o esclarecimento cabal das denúncias.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Epitácio Cafeteira, deixa a cadeira da presid€ncia, que
é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Jutahy Magãlhães-:
- OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o segufute discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores,
no início dos trabalhos da presente sessão legislativa extraordinária, convocada para que O Congresso possa apreciar e
votar várias matérias importantes, que ficaram pendentes em
razão de outras prioridades que o ocuparam, venho à tribuna
desta Casa para tecer- algumas considerações sobre dois acontecimentos que marcaram o encerramento do histórico ano
legislativo de 1992. Um deles, o discurso do Presidente Itamar
Franco na reunião de trabalho com os Ministros, que sucedeu
à sua efetivação na chefia do Executivo. Outro, o pronunciamento de Fernando Collor após o seu julgamento pelo Senado.
Durante o período de interinidade, o Presidente Itamar
Franco foi alvejado pelas críticas de alguns observadores
apressados, que viam no seu estilo discreto sinais de insegurança pessoal, falta de preparo para o exercício do cargo,
imobilismo e até de obscurantis.OlO de id~ias. Cobravam-lhe
-esses críticos- uma fala-imediata à. Nação, uma aparição
televisiva oficíal, qualquer pronunciamento, enfim, com que
desse mostras ao País - quem sabe? - de que estivesse
governando, ou de quais fossem seus propósitos, aind_a na
interinidade. O Presidente, naquela altura apenas o vice no
exercício da Presidência, resistiu a esSas cobranças, mantendo-se na sua linha de conduta absolutamente_ di13creta e na
expectativa do desfecho do processo de impeacbmeot. Em
nenhum momento, porém, deu mostras de fraqueza, tibieza,
ou de despreparo. Ao contrário,- todos puderam confirmar
que, debaixo do seu jeito calado e fugidio à promoção pessoal,
o presidente impõe s_ua marca de firmeza nas decisões e nos
objetivos. Não obstante _algumas tentativas de intrigas, foi
vencendo as quedas de braço sustentadas com alguns setores
do próprio Governo. Sem abrir mão de_suas convicções quanto
a prioridades nas políticas sociais, foi desmontando aos poucos
os frágeis argumentos _daqueles que insistfam em ·ver e apontar
retrocess_o_ nos rumos da política económica por ele ditada.
Se hoje não há unanimidade no apoio às primeiras medidas
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do seu Governo (unanimidade esta que ele explicitamente

declarou recusar e não desejar), também não se percebe mais
a presença assídua dos críticos que -se D:ümtinham de plantão.

Do outro lado, enquanto aguardava o julgamento pelo
Senado, o ex-Presidente, então provisoriamente afastado, deitava falação em entrevistas ao rádio e à TV, nas quais continuava a jurar inocência, se supunha ainda porta-voz-de seus
saudosos e lotéricos 35 milhões de votos, mas, aprov~itando
algumas daquelas esparsas críticas a Itamar Franco, dava novas demonstrações de seu despreparo ético, ao atacar o seu
vice, como se este fosse o culpado pelos desacertos do gover-

nante afastado ou pelo feliz acerto de Collor - único talvez
- em tê-lo escolhido como companheiro da _ chapa vitoriosa
em 1989.
Sobrevindo o julgamento pelo Senado a favor do im·
peachment de Collor, ante a avalancha de provas contundentes
sobre o envolvimento do ex-Presidente nos f3to~ que 9 determinaram, foi a vez de Itamar Franco, já como titular do Governo da República, mantendo-se fiel ao seu estilo. falar à
Nação, dando contas do que pretende fazer e nos mostrando
o que dele podemos esperar.
Sem dúvida alguma, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o
discurso com q1.Hfo Senhor Itamar Franco inaugurou sua titularidade efetiva na chefia do Executivo caracterizou-se pela
serenidade no tom do pronunciamento, pelo equilíbrio no
seu contexto, pela franqueza e sinceridade da abordagem de
todos os pontos ali abrangidos.
Embora tenha sido um discurso de linhas gerais do programa de um novo Governo, para dois anos de complementação
de mandato, alguns de seus tópicos, formulados em linguagem
enxuta, revelam muita preocupação cóm a essência e nenhuma
com eufemismos ou figuras literárias.
Os pontos principais merecein Ser àqui reglstfãdos:
- modernizar o País, sêm empobrecimento da classe média e maior sacrffíciO dos- trabalhadores;
-estender aos bens de consumo em geral as medidas
de barateamento que estão sendo adotadas para remédios
e alimentos;
-identificar a ·saúde como ponto de _honra para o novo
· · ·· ·
· ··
Governo; ·
-dar solução à questão fundiária, por me-iõ de adequada
reforma agrária;
-descentralizar a administração pública;
-combater a inflação; sem -recorrer ·a jufos altos;
-cumprir os compromissos com os credores internacionais;
-ampliar o processo de privatização de empresas estatais, sem prejuízos patrimoniais à Naçá"oi
-intensificar o processo de abertura de fr~nteiras à ·C"O.J.ll~
petição intemacibhal, sem renúncia à soberania;
-combater os sonegadores;
- reestruturar o Banco Central e fazer çom_:_-que as "instí=tuições financeiras federais se voltem à promoção do desenvolvimento da sociedade brasileira como uni todo;
•
-priorizar gastos públicos, segundo critérios sociais e
de infra-estrutura.
Quando tratou de modernidade, o Presidente Itamar lemw
brou que muito se falou nesse tema " ... _como se alguém,
em sã consciência, pretendesSe retomar ao passado, ou manter
o País no atraso". Mas, salientou que, da forma como falsaM
mente proclamado, " ... o lema da modernidade ... empobreceu o país 10% em apenas 30 meses''. E completou: "Todos
n6s queremos modernizar o País e o modernizare~os, sem

Quinta-feira 21

523

empobrecer a classe média e sem agravar o sacrifício dos
trabalhadores". Com tal singeleza, o Presidente, ao mesmo
tempo em que repôs o problema da modernidade em termos
reais (desmistificando a ficção- da "modernidade" mirabolante), respondeu aos que então chegaram ~ apontá-lo como
retrógrado nacionalista, sem saber do qo.e: falavam.
Mas, Srs. Senadores, o que sobreleva na fala do Presidente é a sua preocupação com ·as grarides questões sociitis,
de cujo enfrentamento e solução depende, a meu ver, o êxito
de qualquer plano de governo ou projeto brasileiro de desenvolvimento.
E nesse particular, parece-me que o discurso de Sua Excew
lência foi extremamente feliz ao retratar com fidelidade o
quadro de nossas mazelas sociais e a perspectiva que precisamos ter para modificá-lo. ·
Eis o trecho, que acho oportuno reproduzir:
"Não queiramos ocultar, com as ilusões enganosas, o
medo_ que nos domina. Ninguém se sente em segurança, e
os mais fracos, acuados também pelo desespero da miséria,
sentem-se tentados a colocar-se sob a prot~çãode delinqüentes
que organizam simulacros de estados, disseminando a violência sob o perverso pretexto de que substituem a justiça. É
dever do Estado agir com todo o rigor para manter o monopólio da força, assegurar o cumprimento ~a lei e eliip.inar
esses focos de banditisnlo.-Mas é tãiD.bém Preciso reconhecer
que eles não surgem d«;> aca~o, nem s~ alimentam apenas
da criminalidade organizada. A criminalidade encontra os
meioS de sua realização porque o Estado se ausentou das
regiões de pobreza.
Não res_olveremos a questão social no Brasil enquanto
não formos capazes, todos nós, de olhar nos olhos de todos
os brasileiros, crianças e velhos, das cidades e no campo,
e vê-los como vemos os nos·sos própriOs filhos, os nossos próprios pais; os nossos próprios· irmãos.
Não podemos ver os mais pobres com comiseração que
se endereça aos miseráveis, mas com o sentimento de que
estamos diante de pessoas humanas iguais a nós, companheiras
de nosso destino dentro destas mesmas paisagens, sob este.
mesmo céu e nesta mesma história-. A nosSa sObrevívê:Ocia
como_r~ação depende da união de todos e do trabalho comum."
Nessas-palavras do Presi_dente da _Repú_b~ica sobressai a
sua visão geminada da neceSsidade do combate !epressivo
e punitivo à criminalidade part passu ao entrentamento e à
superação das causas sociais da Violência_. ComO meósagem,
a um só tempo, de tranqüilidade quanto à maior presença
do Estado ~m defesa dos direitos do cidadão e em apoio
da indispensável promoção da cidadania, é a melhor síntese
da atuação governamental que poderíamos ter nesta hora de
grandes afliçõ~s da_ sociedade brasileira.
Além da qualidade de texto da fala presidencial e da
serenid_ade de seu pron_unci_amento, cabe assinalar a iniciativa
de Sua Excelência de não convocar rede obrigatória de rádio
e televisão para transmitir o discurso. Ao facultar a formação
de rede, o Presidente Itamar Franco deu um exemplo singular
de respeito ao interesse privado das emis~ras e demonstrou
apenas que seu estilo dispensa o espalhafato promocional.
Em contrapartida, o ex-Presidente Collor, mesmo diante
da decisão condenatória qU:e o Senado, soberana, justa e irre~
corrivelmente, adotou no processo de impeachment, leu um
"manifesto ao ·povO" brasileiro", gravado e transmitido por
todas as emissoras.
O tom desse pronunciamento foi o mesmo de sua campanha e de seus discursos oficiai~. A mesma eloqüência vazia,
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o mesmo ritus facial de falsa emoção, a mesma agressividade
nas palavras e na gesticulação.
Dessa vez, porém, o destempero do ex-Excelentíssimo
Senhor Presidente não mais. justificava o exercício retórico
de alucinações e injúrias, como o que ele acabou perpetrando.
Perante esta Casa e perante a Nação não teria havido
pior saída do que a que ele escolheu. Ninguém lhe deu ouvidos,
ninguém se sensibilizou com seus protestos. Ao contrário,
percebeu-se claramente uma sensação generalizada de alívio
em todo o PaíS. Mas, da memória desta Casa_ não se apagarão
as ofensas que lhe foram assaca_das pelo destrambelhado réu.
Estão lá, naquele manifestO, expressões como "simulacro
de julgamento"; "forças que se sublevaram para depor o presidente"; "o Parlamento brasileiro ... transforma-se ... no verdugo e no algoz do presidente ... "; "A decisão que ontem tomou
o Senado da República ... é uma arbitrariedade sem paralelo
na história política do País". São expressões descabidas, pinçadas aqui e ali.
Mas ouçam. Srs. Senadores, esse trecho:
Sob o pretexto de que perpetram um julgamento político
que dispensa a· obseiVãncia- Mínima de regras jurídicas que
assegurem a isenção, ·o equih'brio e a serenidade dos que pretendem julgar o presidente que ousou desafiá-la, a velha oligarquia se acumplicia com as fOiça-s -mais retrógradas, para
impedir o exercício do sagrado direito de defesa. Com essa
atitude, não abastardam aperias a política. Violentam o direito, amesquinham a Justiça, violam a lei e, em nome de uma
suposta ética que nunca reSpeitaram, ·criam um tribunal de
exceção que agride. a cons-ciência jurídica uriiversaln.
Não há nada de' mais· cínico, infundado, tresloucado e
gratuitamente inj!JrioS:o à répresentãção política desta Nação
e, portanto, a ela própria.
·
Houvesse, entre as sanções constitucionalmente previstas
para o impeachment, medidas de segurança, sua cominação
também seria inevitável.
A única mensa~em acertada, que se contém naquele manifesto - assim mesmo p<>r ato falho do Sr. COllor - é a
do "desejo. a todos os brasileiros ... de melhores dias - a
nossa Pátria".
Já' os estamos Vivéndo. Mas, que Deus o ouça e que,
para sempre, aSSirri o seja: · - -,- ' ·-· Era o que tinha a dizer, Sr. Pre'sidente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio ÇaiDpos.

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ST" 5 e Srs. Senador~snão é
novidade para ninguém que o Gov:e~o prasileiro possu~ UD!_a_
enorme dívida social para com sua população: Mas, a m1séna
exibida diariamente aos nosSos olhos tem nos tornado insensíveis a essa realidade: 98 inilbões de brasileiros não têm acesso
a esgoto ....;.. 73 milhões de habitantes em centros 11rban~s
e 25 milhões nas áreas rurais - o que os torna presa fácd
de doenças típicas da pobreza e da falta de higiene. A tragédia
do óbvio é não ser reconhecido. E, infelizmente, a constatação
da tragédia no Brasil tomou-se óbvia - portanto, desapercebida. Uma criança, recem-nascida, comida por ratos, não
mereceu nem uma chamada de primeira página em jornal
carioca.
· A miséria passou a ser um dado banal. Transformou-se
em cenário normal. Não escandaliza ninguém mais neste País.
Para que V. EX'' tenham uma idéia da precariedade da situação
brasileira, nestes tempos do cólera, sessenta e cinco por cento .
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das internações hospitalares infantis decorrem de doenças
transmitidas pela água. E justamente essa população mais
pobre, mais vulnerável às doenças, é a mais afetada pela falta
-de higiene e de tratamento de água e esgoto. Nós sabemos
que alguns administradores ainda pensam que obras de saneamento, por serem subterrâneas, não rendem fotos, nem votos.
A situação é verdadeiramente assustadora, mas, como
disse antes, os brasileiros já se acostumaram ao desfile de
horrores_ ocasionado pela miséria e a pobreza. Nada mais
nos choca, nada nos assusta e os Governos perdidos _entre
suas hesitações, dificuldades de determinar linhas de atuação
ou políticas efetivas, terminam contribuindo para agravar esse
quadro de desespero. Vejam V. EX"s a diferença de procedimentos dos brasileiros e dos alemães, por exemplo. A unificação das duas Alemanhas, uma rica e outra pobre, proporcionou a criação de um alemão de primeira classe e outro
de segunda. A diferença de renda e da possibilidade de ascensão profissional está provocando muito desconforto interno.
Os alemães não aceitam a diferença entre seus nacionais.
Aqui, a discriminação económica tem Sido parte integrante
de nossa vida.
Como é possível pensar em desenvolvimento auto-sustentado e outras bonitas frases de efeito criadas pelos economistas, se mais da metade da população brasileira vive numa
situação semelhante a dos europeus na Idade Média? As favelas, os assentamentos, as invasões, qualquer que seja o_nome
dado a essas aglomerações humanas, construídas com caixas
de papelão, restos de obras, tábuas improvisadas, termina
se constituindo no retrato do desespero. No Medievo, as cidades eram cercadas por muros e os pobres ficavam do lado·
de fora. Entravam durante o dia e saíam antes da noite para
a segurança dos habitantes mais abastados. Hoje, o muro
visível foi retirado, mas os pobres continuam vivendo na periferia da sociedade, distantes de qualquer devaneio de melhoria .
ou ingresso no mercado de trabalho.
Vamos aos números, Sr. Presidente, Srs. Senadores. De
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
IBGE, trinta por cento da população urbana do País, 34 milhões de habitantes não são atendidos por coleta de lixo. Dados
da Secretaria Nacional de Saneamento_, do Ministério do BemEstar Social indicam que dos 4.491 municípios brasileiros apenas 240 possuem tratamento de esgoto. Isso significa que diariamente, no Brasil, 10 bilhões de litros de esgoto são lançados
em cursos d'água. A região Norte, que possui a infra-estrutura
mais precária, é justamente a área onde mais têm proliferado
os casos de cólera, febre tifóide, leptospirose, verminoses,
tracoma, malária, dengue e febre amarela. É possível pensar
em desenvolvimento diante de um cenário destes? Como falar
em pTeservaÇão do meio ambiente, sem imaginar que é também necessário preservar a saúde do ser humano?
É difícil, Sr. Presidente, Srs. Senadores, imaginar que
uma sociedade, que convive com a desigualdade sem se· alarmar, possa construir um modelo desenVolvimentista seguro
e estável. O Governo Federal e os governos estaduais precisam, com urgência, acertar o conjunto de seus esforços no
sentido de vencer esse terrível problema da miséria absoluta
e da falta de condições adequa<jas de higiene. Serão neces~.
rios, nos próximos dez anos, 35 bilhões de dólares para que
o Brasil possa modificar, na essência, esse retrato de seus
próprios problemas. Atualmente, os governos investem menos
de um bilhão de dólares por ano no setor de saneamento
básico, o que- está longe de solucionar o problema. Os países,
que deram o salto qualitativo e saíram do subdesenvolvimento
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para a era do progresso, começaram arrumando suas mazelas
internas.
Não pode haver brasileiros de primeira e segunda classe.

Tódos são iguais perante o Estado, que deve proporcionar
as condições mínimas para que o seu cidadão tenha uma exis~
tência condigna e, assim, tenha acesso aos instrurii~mtos necessários para poder produzir em favor do progresso e do desenvolvimento nacionais. O Estado brasileiro tem que se retirar
de atividades próprias da iniciativa privada para se dedicar
às ações necessárias de proteção dos cidadãos.
Não há uma única política definida de saneamento básico
para o Brasil. Está tramitando no CongressoNacionãi projeto
de lei que cria um sistema e um fundo de saneamento~ Creio,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que é chegado o momento
de darmos nossa efetiva contribuição ao Br3sll -e aoS-brasileiros. Vamos discutir esse projeto, emendá-ia naquilo Que
for necessário e cabível, e começar a caminhar, com largas
passadas, para dotar a sociedade nacional das condições mínimas de higiene, tratamentO de água e esgoto.
Muito obrigado.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
-Albano Franco - Aureo Mello - Cid Sabóia de Carvalho -Dario Pereira- Divaldo Suruagy-Eduardo Suplicy
- Iram Saraiva - Luiz Alberto - Mansueto de Lavor Moisés Abrão - Ney Maranhão - Ney Suassuna - Raimundo Lira.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Esgotado o tempo destinado ao_ Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
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que dispõe sobre o plebiscitO ·que definirá a forma e
o- sistema de governo e regulamenta o art. 29 do Ato
das Disposições Constitucioriais Tr~Iisitórias, alterado
pela Emenda Constitucional n' 2. (Dependendo de Parecer.)
A Presidência comunica ao Plenário que foi lido, em
14 do corrente, o Requerimento n• 20, de 1993, do Senador
José Richa, de tramitação conjunta da matéria com o Projeto
de Lei do Senado n"' 183, de 1992, que vt?rsa Sf?bre o mesmo
assunto.
-- Como a referida propoSiçãO -envolve matéria constante
da Ordem do Dia, passa-se à sua imediata apreciação.
Em votação.
Os Sis. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado Federal n• 183, de 1992,
passa a tramitar em conjunto coin o Projeto de Lei da Câmara
n• 1, de 1993.
S-obre a mesa, emendas que serão Iidàs pelo Sr. 1? Secretário.
~
~
São lidas as seguintes:
Emenda o' 1

Dê-se ao art. 2? a seguinte redação:
2• A votação far-se-á por meio de cédula oficial
única, impressa e distribuída exclusivamente pela Justiça Eleitoral, conforme modelo anexo, dobrável ao meio, para resguardar o sigilo. A ordem dos dizeres da cédula será objeto
de sorteio pelo Tribunal Superior Eleitoral.
~Art.

Justificação

Item 1:
-1-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 1, DE 1993
(Em reginie de urgência, nos termos do art. 336, c, do Regimento Interno)
DiscuSsão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 1, de 1993 (n' 3.387/92, na Casa de origem),

Com a emenda quer-se: 1) propor um modelo de cédula,
anexo, que nos parece muito mais _adequado para os fins do
plebiscito, tanto do ponto de vista de cumprir o dispositivo
das DT como do ângulo da simplicidade, da facilidade de
entendimento pelo eleitor. 2) Afirmar o TSE como o realizador do sorteio para a ordem dos dizeres na cédula.
Sala das Sessões,20de janeiro de 1993. -Senador Nelson
Wedekin.

Indique com um (x) a Forma e o Sistema de Governo de sua

escol~ra

É nulo o voto dado ao mesmo tempo ao Presidencialismo e à Monmquno

FORMA OE GOVERNO

SISTEMA DE GOVERNO

[] República

[J Parlamentarismo

[] Monarquia

[J Presidencialismo
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Emenda n~ 2
Altera o art. 2• e§§ 1• e 2• e acrescenta-lhe o§ 3•.
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dos, apurados cm relação a cada uma das duas consultas,

excluídos os em branco e nulos."
Justificação

"Art. 29 A votação far-se-á pói m.eió-de cédula oficial
impressa e distribuída exclusivamente pela Justiça Eleitoral.

Nos termos do art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por ocasião do plebiscito -o-eleitor terá
§ 1~ A cédula, impressa segundo modelo anexo, será
de responder a duas perguntas: uma sobre a forma de governo
encimada com a _inscrição "Tribunal Superior Eleitoral e outra sobre sistema de governo. Isto é, se prefere monarquia
Plebiscito", e conterá dois espaços para votação, sendo um
ou república como forma de governo; ou se prefere presidendestinado a que o eleitor se manifeste sobre a forma de govercialismo ou parlamentarismo como sistema de governo. A
no e o outro para que se pronuncie sobre o sistema de governo.
cédula tem de ser desenhada de modo a distinguir os dois
A cédula será dobrada ao meio de forma a resguardar o sigilo
~- ---·------ _pronunciamentos do eleitor, inClusive de modo a permitir ·a -•ao voto.
correta apuração do quorum de aprovação de cada votação,
§ 2• O voto dado simultaneamente à monarquia e ao
que
se propõe seja de maioria absoluta. Dar ã alteração propresidencialismo será nulo.
posta nesta emenda.
§ 39 Serão considerados vencedores a forma e o sistema
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador César
de governo que obtiverem a maioria absoluta dos votos váliDias- PMDB/RR.

MODELO DE CÉDULA
(art. 3", parágrafo primeiro)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PLEBISCITO

FORMA DE GOVERNO

D

-REPÚBLICA

D-

MONARQUIA

PRESIDENTE

MESARIO

MESÁRIO

MESARlO

SISTEMA DE GOVERNO

DD-

PRESIDENCIALISMO

PARLAMENTARISMO
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Emenda n~3
Substituam-se os§§ 1' e 2• do art. 2• pelos seguintes:
Art. 2' ................................,. ........................... .
§ 1~ O eleitor deverá optar entre Monarquia Parlamentarista, República Parlamentarista e República Presidencialista.
§ 29 Será Considerada vencedora a opção que obtiver
maioria relativa dos votos válidos.
Justificação
O § 1' do projeto estabelece que, "na apuração de cada
voto, serão computadas duas opções" contidas na escolha
do eleitor. O parágrafo seguinte diz que serão consíderados
vencedores (no plural) a forma e o sistema de governo que
obtiverem a maioria.
Tudo isto significa que os votos dos adeptos da monarquia
parlamentarista e da república parlamentarista serão somados
para o parlamentarismo e os votos da república parlamentarista e da república presidencialista serão somados para a
república.
Um presidencialista pode não concordar com a transferência c!e seu voto para o Parlamentarismo. Um monarquista
pode não concordar com a transferência de seu voto para
a república. A soma, assim imposta, de elementos heterogéneos, constitui uma deturpação da vontade do eleitor. O autor
desta emenda opta pelo presidencialismo, mas considera a
República Parlamentarista a pior das opções. Não concorda,
portanto, com a separação das duas partes da sua escolha,
a república e o presidencialismo. É violência evidente a contagem dos votos monarquistas para a república parlamentarista.
Dividir cada voto em duas opções, uma principal e uma
secundária e implícita é coinplicar o plebiscito, ·que deve ser
simples e claro·; sobretudo considerando-se o tempo exíguo
que resta para esclarecimento do eleitorado. O Congresso
não pode impor ou presumir uma opção secundária.
Tratando-se de três opções, talvez nenhuma obtenha
maioria absoluta, daí a determinação clara de que basta a
maiotiã relativa.
A emenda, portanto, procura dar uma destinação dos
votos dos eleitores, de acordo com a sua vontade.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Francisco Rollemberg.
Emenda n~"4

Altera o parágrafo único do art. 39
"Art. 39

......

•••••••••n••••••••·•••••··••••••••••••••••••••••••

.

p~~áÇ~f~ ·d~i~~:·~ "jfP~~iiid~~- ~~- ~·I;i~~; ~~- t;ã~:
sito e ao residente no exterior, votar no plebiscito regu"
lamentado por esta lei, na forma eStabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)."

Justificação
Trata-se de emenda de redação visando a melhorar a
forma com que foi redigido o dispositivo emendado.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Jonas
Pinheiro.
Emenda n• 5
Altera a redação do caput do art. 4' e seu § 1'
"Art. 49 As correntes de pensamento sobre forma e sistema de governo _serão organizadas como fren-
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tes parlamentares, em número de quatro, às quais poderão vincular-se os partidos políticos e entidades representativas de grupos sociais, pará -,a- realização da
campanha do plebiscito.- -- § 19 As frentes de que trata este artigo represen-tarão as correntes monárquica, republicana, presidencialista_ e parlamentarista, serão constituídas sob a forma de sociedade civíl e terão -estatuto e programa,
deste constando a definição das característicaS básicas
da forma e do sistama de governo que cada uma defenderá."
Justificação
O art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, alterado em parte pela Emenda Constituciorial n9 2,
determina que no plebiscito, agora marcado para .o dia 21
de abril deste ano, o povo se pronuncie a respeito da forma
(república ou monarquia conStitUcio-nal) e do sistema de governo (parlamentarismo e presidencialismo). Quer dizer, em verdade a Constituição determina que se façam duas consultas
plebiscitárias distintas, embora numa mesma votação e num
mesmo dia. Uma consulta será sobre forma de governo; outra
sobre o sistema de Governo. Logo, não poderá a lei regulamentadora do plebiscito impedir, como o fez o projeto aprovado na Câmara, que a corrente republicana se organize,
como as demais poderão fazê-lo, para participar da campanha,
inclusive a que será feita através do rádio e da televisão,
sob pena de se descumprir a Constituição.
A emenda ora proposta pretende ajustar os dispositivos
objeto das alterações sugeridas ao que, com muita clareza,
estabelece o art. 29 do ato das Disposições Constitucionais
Transitórias:
"No dia 7 de setembro de 1993 (agora 21 de abril),
o eleitorado definirá, através do plebiscito, a forma
(republica ou monarquia constitucional) e o sistema
de goveno (parlamentarista ou presidencialista) que
devem vigorar no País."
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Hyde.kel Freitas.

Emenda n9 6
Dê-se ao Art.

4~

e ao§ 19 a seguinte redação:

"Art. 49 Para representar as diferentes correntes
de pensamento sobre forma e sistema de governo, serão
ºrganizadas quatro frentes parlamentares às quais se
vincularão entidades representativas da sociedade civil.
§ 1' As frentes, organizadas sob a forma de sociedade civil, devem ter estatuto e programa definindo
as características básicas da forma e sistema -de gorverno qUe c3.da qual defenderá."
Justificação
O Ato das Disposições Transitórias é claro, literal. Se
escolherá entre forma de governo (república e monarquia)
e sistema de governo (Parlamentarismo e Presidencialismo).
Não existe, rigorosamente, nenhuma razão para se excluir
a república, como uma frente que representa essa corrente
de pensamento.
Saladas Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Nelson
Wedekin.
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Emendan'7
Substituam-se o art. 49 do Projeto--e
guintes:
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outros quarenta minutos, de 20h às 20h40min e as emissoras de televisão reservarãô, -diariainente, qua-renta
minutos de sua programação, entre Sh e 8h40min, e
·outros quarenta minutos, entre 20h30min e 21h10min,
para divulgar, em rede nacional, a propaganda relativa
ao plebiscito."

seu § 39 pelos se-

"Art. 49 Para representar diferentes correntes
de pensamento sobre forma e sistema de governo, serão
organizadas frentes parlamentares, às quais poderão ·
Justificação
vincular-se entidades representativas da sociedade ciO objetivo da emenda é reduzir para 45 dias o período
vil.
de propaganda e acrescentar mais 10 minutos, no período
§ I' ..... ~ ..............~ ................................. .
do dia, _e ou_tros 10 minutoS, no período da noite, para a
§ 2• ......................... ~ ............................. .
transmissão de propaganda, com vistas a permitir uma melhor
§ 39 Em caso de disputa, compete à Mesa Direexplanação das diversas correntes.
tora do Congresso Nacional definir e indicar as frentes
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. --Senador César
que representarão as diversas correntes de pensamenDias- PMDB ..,..- RR.
to."
Justificação
O projeto só permite a exiStência de três Frentes Parlamentares, quando é notório que há dois grupos ·divergentes
de monarquistas, não havendo consenso entre os parlamentaristas sobre os limites dos poderes do Presidente. A supressão do número três permitirá que se expressem·, iia-prOpéiganda
gratuita, todos os grupos ponderáveis da opinião pública. Que
validade moral terá o Plebiscito se for cassada a palavra do
Movimento Pró Brasil Monárquico?
A emenda tem por objetivo oferecer aos segmentos mais
representativos qe diversas correntes de melhor participação
do processo de escnlha de forma de governo.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Francisco RoUemberg.
Emenda n98
Ao art. 49 acrescentem -se os- seguintes parágrafos:
"§ 59 • Para os fins deste artigo e a vista do disposto no § 59 do art. 57 da Constituição Federal, a Mesa
DiretOfa do Congresso Nacional, presidida pelo Presidente do Senado Federal, será integrada pelo 19 VicePresidente, 19 e 29 Secretários das Mesas do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados.
§ 6• Os integrantes da Mesa Diretora do Con·
gresso Nacional de cada Casa serão _substituídos, em
suas faltas ou impedimentos, pelos respectivos 29 VicePresidente, 3~' e 4~ Secretários ou, ainda, pelos respectivos suplentes de Secretários."

Justificação
Necessário estabelecer a composição da referida Mesa
Diretora do Congresso Nacional, uma vez que esta, como
_ ___
órgão oficial, não tem existência.
A ConstituiçãO apertas se refere ·à- Mesa do- Cciilgresso
Nacional quando trata das reuniões do Congresso Nacional
(sessões conjuntas) e não como um órgão- com atribuições
outras que não aquela de dirigir ditas reu!!_iões.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. - Rachid Salda·
nha Derzi.
Emenda n9 9
Altera o art. 59
"Art. 59 Durante os quarenta e cinco dias que
antecederem a véspera d~ realização do plebiscito, as
emissoras de rádio reservarão, diariamente, quarenta
minutos de sua programação, de 13h às 13h40min e

Emenda n' 10
Altera o art. 59
"'Art. 59 Durante os quarenta e cinco dias que
antecerem a véspera da realização do plebiscito, as
emissoras de rádio reservarão, diariamente, -trinta minutos de sua programação, de 13h às 13h30min e outros
trinta minutos, de 20h às 20h30min; e as emissoras
de televisão reservarão, diariamente, trinta rriinutos
de sua programação, entre Sh e 8h3Umin, e õutros trinta
minutos, entre 20h30min e 21h, para divulgar, em rede
nacional, a propaganda relativa ao plebiscito."
Justificação
Esta emenda visa a reduzir de 60 para 45 dias o período
de propaganda gratuito pelas emissoras de rádio e televisão,
período suficiente para que as matérias relativas _aos tipos
de sistema e forma de governo que se pretendam Implantar
sejam transmitidas de_inap.eira satiSfatôria-e plenamente compreensível. Ademais, busca modificar os horários estabelecidos pela Câmara referentes à propaganda sobre as quatro
correntes, para adequar o dispositivo às e~gênci~s contidas
na Resolução n917.891, do Tribunal Supenor Eleitoral.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Jonas
Pinheiro.
Emenda n~ 11
Altera o art. 59
"Art. 59 Durante os sessenta dias que antecederem a véspera da realização do plebiscito, as emissoras de rádio reservarão, diariamente, trinta minutos
de sua programação de 13h às 13h30min e outros trinta
minutos~ de 20h às 20h30min; e as emissoras de televisão reservarão, diariamente, trinta minutos de sua programação, entre Sh e 8h30min, e outros trinta minutos,
entre 20h30min e 21h, para divulgar, em rede nacional,
a propaganda relativa ao plebiscito."
Justirtcação
A emenda busca modificar os horários estabelecidos pela
Câmara refer~ntes à propaganda sobre as quatro correntes,
para adequar o dispositivo às exigências contidas na Resolução
n• 17.891, do Tribunal Superior Eleitoral.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993.- Senador Meira
FUho.

EmendaN• 12
Altera o art. 5'

"Art.
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Durante os sessenta dias que antece-

derem a véspera da realização do plebiscito, as emissoras de rádio reservarão, diariamente, quarenta titinutos de sua programação, de 13h às 13h40min e outros
quarenta minutos, de 20h às 20h40min; e as emissoras
de televisão reservarão, diariamente, quarenta niinutos
de sua P_rogramação, entre Sh e 8h40min, e outros quarenta mmutos, entre 20h30min e 21h10min, para divulgar, em rede nacional, a propaganda relativa ao plebiscito."
'
Jusüficação
. A emenda acrescenta mais fo minUtos, no período do
d1a, e outros 10 minutos, no periodo da noite, para a ti-aos-

missão de propaganda, com vistas a permitir uma melhor
explanação das diversas correntes.
=
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Hydekel Freitas.
Emenda n•13
Dê-se ao art. 5' e ao§ 1' a seguinte redação:

"Art. 59 Durante os sessentá dias que

antece~

derem a véspera da realização do plebiscito, as emissoras de rádio reservarão, diariamente, quarenta minutos de sua programação, das sete horas às sete horas
e quarenta minutos e outros quarenta minutos das dezoito horas âs dezoito horas e quarenta minutos ; e
as emiss?ras de televisão reservará~, diariamente, quarenta mmutos de sua programaçao, das treze horas
às_ treze horas e quarenta minutos, e ·outros quarenta
nunutos, entre as vinte horas e trinta minutos e vinte
e u~a horas e dez rilinutos, para divulgar em rede
naCional, a propaganda relativa a plebiscito.
§ 1' O espaço destinado à propaganda do plebiscito será utilizado da seguinte forma: dezesseis minutos
pelos partidos políticos na proporcionaiidade das suas
atuais bancadas no Congresso Nacional, seis minutos
para cada uma das frentes nacionais constitUídas na
forma do art. 49 desta lei, em cada período, obedecendo
o rodízio na-ordem de apresentação."
Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1993. -Senador Nelson
Wedekin.
Emenda n•14
Dê-se ao art. 5" e ao§ 1" a seguinte redação:

"Art. 59 Durante os sessenta dias que antecederem a véspera da realização do plebiscito, as emis:.
soras de rádio reservarão, diariamente, quarenta minutos de sua programação, das sete horas às sete horas
e quarenta minutos e outros quarenta minutos das dezoito horas ãs dezoito horas e quarenta minutos; e
as emisS?ras de televisão reservarão, diariamente, quarenta mmutos de sua programação, das treze horas
às_ tre,ze horas e quarenta minutos, e outr:os quarenta
nunutos, entre as vinte horas e trinta minutos e vinte
e uma horas e dez minutos, para divulgar em rede
o~cional, a propaganda relativa ao plebiscito.
§ 1' O espaço destinado à propaganda do plebiscito será utilizado da seguinte forma: vinte minutos
pelos partidos polít~cos na proporcionalidade da~ suas
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atuais bancadas no Congresso Nacional e cinco minutos
para cada uma das frentes nacionais constítuídas na
forma do art. 4" desta lei, em cada período, obedecendo
o rodízio na ordem de apresentação."
Justificação
Esta emenda visa compatibilizar o texto da lei com nossas
proposituras de participação dos partidos políticos no debate,
bem como a inclusão da Frente Republicana.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993.- Senador Nelson
Wedekin.
Emenda o• 15
Dê-se ao art. 5" e ao § 19 a seguinte redação:

"Art. 59 Durante os sessenta dias que antecederem a véspera da realização do plebiscito, as emissoras de ráçiio reservarão, diariamente, cinqüenta minutos de sua programação, das sete horas às sete horas
e cinqüenta minUtos outrOs cinqüenta IDinU.tos das
dezoito horas às dezoito horas e cinqüenta minutos·
e as emissoras de televisão reservarão, diariamente'
cinqüenta miilutos de sua proWãmãção, das treZe hora~
às treze horas e cinqüenta minutos, e outros cinqüenta
rt:únutos, entre as vinte horas e trinta minutos e vinte
e u~a horas e vinte minutos, para divulgar em rede
naciOnal, a propaganda relativa ao plebiscito.
§ 1' O espaço destinado à propaganda do plebiscito será utilizado da seguin~e forma: dezoito minutos
pelos partidos políticos na ·proporciólialidade das suas
atuais bancadas no Congresso Nacional e oito minutos
para cada uma das frentes nacionais constituídas na
forma do art. 49 desta lei, em cada período, obedecendo
o rodízio na ordem de apresentação."

e

Justificação
Esta emenda visa compatibilizar o texto da lei com nossas
proposituras de participação dos partidos políticos n-o debate
bem como a inclusão da Frente Republicana.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Nelson
Wedekin.
Emenda n' 16
Dê-se ao art. 59 e ao § 19 a seguinte redação:
"Art. 5» Durante os sessenta dias que antecederem a véspera da realização do plebiscitO, as emissoras de rádio reservarão, diariamente, sessenta minutos de sua programação, das sete horas às oito horas
e outros sessenta minutos das dezoito horas às dezenove
horas; e as emissoras de televisão reservarão, diariamente, sessenta minutos de sua programação, das treze
horas às quatorze horas, e outros sessenta minutos,
entre as vinte horas e tnflta minutos, vinte e uma horas
e trinta minutos pata divulgar em rede nacional, a propaganda relativa ao plebiscito.
§ 1'. O espaço destinado à propaganda do plebiscito será utilizado da seguinte forma: vinte minutos
pelos partidos polfticos na proporcionalidade das suas
atuais bancadas no Congresso Nacional e dez minutos
para cada uma das frentes nacionais Constituídas na
forma do art. 4" desta lei, em cada período, obedecendo
o rodízio na ordem de apresentação."
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Justificação

Esta emenda visa compatibilizar O texto da lei com nossas
proposituras de participaçãO-dos partidos polítiCos no debate,
bem como a inclusão da Frente Republicana.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Nelson
Wedekin.
Emenda n•l7
Dê~se

ao art.

5~
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e ao § 1~' a seguinte redação:

"Art. 5"' Durante os sessenta dias que antecederem a véspera da realização do plebiscito, as emiSsoras de rádio reservarão, diariamente, quarenta miriutos de sua programação, das sete horas às sete horas
equarenta minutos e outros quarenta minutos das de~
zoito horas às dezoito horas e quarenta minutos; e
as emissoras de televisão reservarão, diariamente, quarenta minutos de sua programação, das treze horas
às treze horas e quarenta minutos, e outros quarenta
minutos, entre as vinte horas e trinta minutos e vinte
e uma horas e dez minutos para divulgar em rede nacional, a propaganda relativa ao plebiscito.
§ 1•. O espaço destinado à propaganda do plebiscito será utilizado da seguinte forma: dez minutos para
cada uma das frentes nacionais constituídas na forma
do art. 4"' desta lei, em cada período, obedecendo o
rodízio na ordem de apresentação.

partidos teriam, então, em cada frente, 48 programas no rádio
e igual número na televisão.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993.- Senador Dario
Pereira.
- Emenda n• 19
Dê-se ao § 2~' do art.

5~

a seguinte redação:

"Art. 5"' •••••••••n••••·•••••·••••···········~·····~······
§ 1' ................................. , ................._..... .
§ 2• O tempo é o ·espaço dos partidos pob1icos
será utilizado segundo os critérios das respectivas dire~
ções nacionais."
Justít.iCiiçãO
Nosso entendimento é o de que se os partidos políticos
têm seu espaÇo e tempo, não se precisa especificar a utilização
desse espaço e desse tempo diante de posições político-partidárias no interior de cada frente, como faz o § 2"' do art.
59 no original.
Neste caso, basta a definição deste tempo e espaço pelos
partidos, como faz esta emenda, que delega às direçóes nacio~
nais das agremiações partidárias ·o conteúdo da divulgação
pelos meios de comunicação de massa.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Nelson
. Wedekin.
Emenda n• 20

Justificação
Esta emenda visa compatibilizar o texto da lei com nossas
proposituras de participação dos_ partidos políticos no debate,
bem como a inclusão da Frente Republicana.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993.- Senador Nelson
Wedekin.
Emenda n•l8
Altera a redação do § 2" do art. 5'! para a seguinte:_

"Art. 59

··················~················ ••••••••••••••••

"§ 2"' A utilização do espaço de tempo que couber a cada uma das frentes, nas transmissões em rede
nacional, obedecerá aos seguintes critérios:
I - 60% (sessenta por cento) do total dos programas serão de utilização a critériO exclusivo das frentes
parlamentares;
II -40% (quarenta por cento) do total dos programas serão destinados à utilização pelos partidos políticos, obedecida a proporcionalidade da representação
partidária em cada frente;
III - as frentes organizarão pelo menos 5 (cinco)
transmissões de caráter estadual, geradas na capital
do Estado."

Justificação
A presente emenda tem como objetivo dar melhOr disci~
plina à utilização pelos partidos políticos, de espaços nos pro~
gramas de rádio e televisão. Por exemplo: se for de 60 dias
o período da propaganda gratuita, serão 120 os programas
no rádio e 120 os programas na televisão. Pela emenda os

Dê-se ao § 2~ do art. 5-? a seguinte redação:
"Art. 59 .................................................. .
§ 1• ........................................................ .
§ 2' A utilização do tempo e do espaço de propaganda em rede nacional de rádio e televisão das frentes
nacionais respeitará posições político-partidárias diferenciadas, na proporção de sua representação atual
no Congresso na respectiva frente. O tempo e eSpaço
dos partidos políticos será utilizado segundo os critérios
das respectivas direções nacioriaiS."
Justifkação
A primeira parte desta emenda mantém o texto original,
com pequena mudança de redação. A segunda parte entrega
às direções partidárias o direito e a tarefa de definir o conteúdo
das intervenções dos partidos, na linha da autonomia e inde~
pendência partidária.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Nelson
Wedekin.
Emenda n• 21

O § 3-? do art. 5-? do Projeto passa a vigórar com a seguinte
redação:
"Art. 5'J •••••••••••••••u••••••••••••••-••••••••••••••••••••
A Radiobrás prestará assisténcia técnica na
elaboração dos programasj que serão- transmitidos gratuitamente, podendo as frentes nacionais, de comum
acordo com as emissoras de rádio e teleVisão, dispor,
de modo diverso, do respectivo espaço de tempo, utili~
zá-lo contínua ou fracionadamente, e, ainda, alterar
o horário ou optar por divulgações regionais."
§ 3'
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Justificação

O projeto determina que a Radiobrás fará não só a transmissão como também a geração da imagem e som na Propaganda. Não pode ficar a seu cargo a determinação do conteúdo
dos programas. Daí a nova redaçáo: pr"êstãfà assistênd3. técnica na elaboração deles.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Francisco Rollemberg.
Emenda n•22
Altera o art.

s~
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máximo de 50.000 UFIR, para efeito de declaração
do Imposto de Renda.
Parágrafo único. As doaçOCs- de -que trata este
~.rtigo serão escrituradas em livro próprio e o·s valores
assim arrecadados depositados em conta corrente aberta em estabelecimento bancário oficial em nome de
cada uma das frentes. Da prestação de Contas no Congresso Nacional e ao Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), feita em noventa dias após a realização do plebiscito constará a relação nominal dos doadores e dos
valores doados e a discriminação das despesas realizadas. Na hipótese de sobras, estas serão depositadas
no Banco do Brasil à conta do Fundo Partidário."

e seu § 3~'

"Art. 5? Durante os quarenta e cinco dias que
antecederem a véspera d3: data da realizaç~o do plebiscitO~ as emisSoras de rádio reservarão, diariamente,
oitenta minutos de sua programação, de 7h às 7h40min
e de 18h às 18h40min e as emissoras de televisão igual
tempo, de 13h às 13h40min e de 20h às 20h40min,
para a divulgação, pelas frentes referidas nesta: lei, em
rede nacional, da propaganda relativa ao plebiscito,
cabendo a cada uma delas dez minutos de cada programação.
§ 1' .................... ··---····-···--------·---... ..
§ 2• ................ _ ........_____________________ _
§ 39 A produção, geração e tranSmissão de imagens e som será feita pela Radiobrás sem ónus para
as frentes parlamentares e estas, de comum acordo
com as emissoras de rádio ou de televisão poderão
dispor de modo diverso dos espaços que lhes couber,
utilizando-os contínua ou fracionadamente e, ainda,
alterar o horário Ou optar por -tfansrn.issões regíonais."
Justificação
Como serão feitas duas consultas distintas, embofà:-fluma
mesma votação, a ca<ia uma das quatro correntes (!_~ublicana,
monárquica, presidencialista e parlamentarista), deve-se assegurar o direito de se organizarem, bem assim, de fazerem
a propaganda de suas idéias através do rádio e da televisão.
Este é o -objetivo da emenda. Em relação ao texto aprovado na Câmara, ·a emenda
propõe a redução de 60
. . para 45 dias do período de propaganda gratuito no rádio e
televisão, ·que corresponde ao que se adotou nas últimas eleições de 1990 e 1992, quando se reconheceu que a campanha
muito longa cansa o ouvinte, o entedia e o predispõe a não
dar importância à programação. Além disso, em se tratando
do plebiscito, o discurso tanto em relação à questão da forma
como do sistema de governo é muito conciso, não se justificando dois meses de rádio e televisão.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993.- Senador João
França.
~

Emenda n• 23
Altera o art. 6~' e seu parágrafo único.
"É facultado às frentes parlamentares organizadas
na forma desta lei receberem doações em dinheiro de
pessoas físicas e jurídicas as quais poderão ser deduzidas da renda bruta, em relação à primeira e escrituradas co~o despesa em relação à segunda, até o limite

Justificação
A Emenda visa dar maior transparência à questão da
arrecadação de fundos para a campanha do plebiscito.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Dario
Ferreira.
Emenda D' 24
Acrescenta-se o seguinte art. 7~' renumerando-se os demais:

"Art. 7• O Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
depositará até o dia 12 de abril de 1993, a dotação
· -destinada à promoção da campanha informativa do plebiscito, consignada em seu orçamento para o corrente
exercício, dividida em partes iguais, em contas abertas
na Agencia Central do Banco do Brasil, em Bras:ilia,
para esse fim específico, pelas quatro frentes de que
trata esta lei.
Parágrafo único.' a prestação de corit3s 'dos recursos orçamentários referidos no caput deste artigo se
fará na fonna estabelecida no parágrafo único do artigo
anterior."
Justificação
A antecipação da data do plebiscito de 7 de setembro
para 21 de abril deste ano encurtou em cerca de seis meses
o tempo disponível para a campanha informativa e eSclarecedora sobre a forma e o sistema de governo, objeto da consulta popular. De outro lado, o atraso_ no estabelecimento
das regras do plebiscito; matéria ainda pendente de deliberação do Congresso Nacional, criou dificuldade adicional,
principalmente quanto ao levantamento de fundos para custeio de uma campanha restrita a pouco mais de_ sessenta dias.
O presente projeto penitite às frentes par13inentaies receberem doações de pessoas físicas e pessoaS jurídicas. Ocorre
que essas doações dependerão muito da motivação que possa
ser criada para o plebiscito, o que- equivale dizer que elas
somente se tornarão efetivas depois que a campanha criar
um mínimo de "clima" para o plebiscito. Daí estarmos propondo que a dota_ção que for consignada no orçamento do
TSE para a promoção publicitária do plebiscito seja transferida
diretamente às frentes parlamentares para aplicação da divulg_ação da república, da monarquia, do presidencialismo e do
-parlamentarismo.
O plebiscito é uma imposição da Constituição. Sua_ realização, além de constitucionalmente obrigatória, intel-essa ao
._- - -País e aos brasileiros.
0 êxito ou o fracasso do plebiscito vão dept!nder dO maior
·~u do menor esclarecimento do povo sobre os temas a respeito
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dos quais vai opinar. O cuito_espaço de tempo que nos separa
do dia 21 de abril recomenda divulgações intensivas nos próxi~

mos sessenta dias. Justifica~se, pois, do ponto de vista de
interesse do País e do povo, a providência sugerida pela presente Emenda.
.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Fran~o

RoUemberg.

Emenda n• 25
Substitua-se o modelo de cédula constante do _Anexo Único do Proje'to pelo seguinte:
Anexo Único
Modelo de Cédula

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PLEBISCITO
Indique sua escolha, colocando um "x" num dos seguintes

quadradinhos:
Monarquia Parlamentarista
República Parlamentarista

República Presidencialista
Justificação

O modelo de cédula, que acompanha o projeto, é altamente complexo. Há quatro quadrinhos para três opções.
A divisão da página por uma linha divisória~ inútil, dará a
muitos eleitores a impressão de que deve fazer um sinal acima
e outro abaixo da linha, sobretudo considerando-se a informação, no alto da cédula, de que deve escolher "'o sistema e
a forma de governo". Estas duas expressões técnicas devem
constar da lei a ser suprimidas da cédula. A questão, a ser
proposta, deve ser simples e inequívoca: assinale um dos quadrinhos.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Francisco RoUemberg.
Emenda n' 26

Propõe o seguinte modelo para a cédula oficial única
·· ·
de que trata o artigo 2• do PLC n' 1/93. · ·
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PLEBISCITO
Marque com um (x)· o sistema e a forma de governo
de sua escolha
Monarquia
República
Parlamentarismo
Presidencialismo
Justificação

O art. 2-? das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece na verdade dois tipos de consulta. Um referente à
forma - república ou monarquia - de governo. O modelo
de cédula única cómo aprovado pela Câmara, parece-nos,
favorece à indução do eleitor por determinado sistema de
governo, o que compromete a lisura da consultã. Ao prOpor
modificação no modelo de cédula única, pretendemos compatibilizá-la com as determinações constitucionais onde as duas
consultas ficam perfeitamente claras.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. - Senador
_ Eduardo Suplicy- (PT - SP).

l
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Nos termos do
art. 140, a, do Regimento Interno, designo o nobre Senador

Nelson CarneirO para proferi-r parecei' sobre o projeto e as
emendas.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, - estamos todos convencidos de que seria possível
redigir de forma diferente algusn dos dispositivos da lei se
não estivéssemos às vésperas do próprio plebiscito.
Temos que verificar se o texto sugerido pela Câmara
pode ser acolhido pelo Senado sem afronta aos dispositivos
constitucionais. Por isso, Sr~ Presidente, permito-me passar
ao exame das numerosas emendas oferecidas, o que demonstra
o interesse da Casa por projeto de tal relevância.
A primeira Emenda é do nobre Senador Nelson Wedekin.
Esta sugere que ao invés do modelo da cédula oficial única,
que acompanha o projeto- impressa e distribuída exclusivamente pela Justiça Eleitoral, conforme o modelo anexo, dobrável ao meio para resguardar o sigilo (a ordem dos dizeres
da cédula será objeto de sorteio•pe:lo Tribunal Superior Eleitoral) - , se faça uma outra, em que se diga: "E nulo o voto
dado ao mesmo tempo ao presidencialismo e à monarquia.
Forma de Governo: república ou monarquia. SiStema de Governo: parlamentarismo ou presidencialismo".
No mesmo sentido é a Emenda n'? 2, do nobre Senador
César Dias, a qual sugere que, ao invés das três soluções
que constam da proposta, sejam quatro as hipóteses: república, monarquia, parlamentarismo e presidencialismo.
Sr. Presidente, ao dar parecer contrário a essas emendas,
pelas circunstâncias que caracterizam esta vOtação, quero fazer
um apelo ao Senhor Presidente da República que vete a
cédula, pois, realmente, melhor fora que a cédula cumprisse
o que aqui está expresso no art. 29 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias; república ou monarquia constitucional; parlamentarismo ou presidencialismo.
Xcredito que o Governo pode colaborar com o Congresso
Nacional e vetar a cédula. Vetando a cédula, o Tribunal Superior Eleitoral criará a cédula de acordo_ com o dispositivo
do art. 2' da Constituição Federal.
A Emenda n9 3, de autoria do nobre Senador Francisco
Rollemberg - um dos Senadores mais atentos desta Casa
- Sr. Presidente, sugere que o eleitor poderá optar entre
monarquiã parlamentarista, república parlamentarista e repú~
blica presidencialista. Mas isto já está na piõp-riã lei. Certamente S.- Ex• redigiu a emenda antes de conhecer o texto
final da Câniara dos Deputados.
A Emenda n'? 4 diz:
"É permitido ao eleitor em trânsito-e ao residente
no exterior votar no plebiscito regulamentado por esta
lei, na forma estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral."
Ora, Sr. Presidente, esse Úunbém {o texto já acolhido
pelo próprio projeto. Essa emenda é de autoria do nobre
Senador Jonas Pinheiro, mas que já foi atendida porque o
art. 39, parágrafo único, diz:
"Parágrafo único. -Ao eleitor em trânsito ou residente no exterior fica assegurado o direito de votar,
obedecidas as normas específicas baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral."
Por todas essas razões a Reolatoria opina coiitr3., já tendo
sido atendida a sugestão do nobre Senador Jonas Pinheiro!
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Sr._ Presidente:, a ~menda n"' 5 sugere que as frentes parlamentanstas poderao VIncular-se aos partidos políticos e entidades representativas de grupos sociais. Este é um problema

para o qual peço a atenção dos nobres Senadores, pois é
da maior relevância. São várias as emeridas éiue sugerem que,
aléJ?- das frentes criadas pela lei, existam também,_para competir na propaganda, na divulgação das idéias, os partidos
políticos.
Ora, Sr. Presidente, penso que é um risco terrível que

corre a vida democrática, porque não são somente dOis ou
três grandes partidos, ou oito grandes partidos que fariam
uma coligação. O partido que colaborar, que fizer parte dessa
propaganda pode-se valer do disposto no art. 69 da lei que
diz o seguinte:
_.:_ - '
"Até a realização do plebiscito, as frentes nacionais
podem levantar recursos para suas campanhas, recebendo
contribui~ões e doações de pessoas· físicas e jurídicas,
estabelecido que podem ser deduzidos, como--despesa,
para efeitos -de Imposto de Renda, valores até o correspondente, ao máximo, de 45.000 UFIR."
Vejam V. Ex•s se ao lado das frentes permitirmos qUe
os partidos também batam às portas dos indivíduos e das
~ssoas jurídicas, pedindo recursos para a campanha? Então,
nao serão três ou quatro frentes que pedirão esses recursos.
Não poderemos conter os grupos, os partidos que se multiplicarão por este País, e V. Ex~s. sabem o que isso repercutirá
na imagem do Congresso Nacional e na vida política do Estado. Há partidos honestos, sinceros que pedirão recursos, mas,
ao lado disso, há aqueles partidos que conhecemos e que
se valerão dos mesmos dispositivos pata pedir recursos às
pessoas físicas e jurídicas.
Portanto, esse é o grave perigo: sempre ·que se permite
ao partido pleitear, em igualdade de condições com a frente,
a colaboração dos indivíduos e das entidades. Isso irá repercutir profundamente contra o Congresso Nacional.
Nem todos aqui viveram os dias do plebiscito de 1962
ou 1963. Os que viveram sabem que nunca houve tanta corrupção, Sr. Presidente. Não houve quem não fosse procurado
para dar dinheiro aos defensores do não. Foi um espetáculo
triste que o Brasil viveu naqueles anos. Não podemos distinguir se os partidos políticos são bons ou maus. Estes ficam
com o direito, também, de pedir a colaboração das pessoas
físicas e jurídicas.
Por esse motivo, com a preocupação de distinguir aqueles
partidos que realmente poderiam fazer isso, sem ferir a tradição de probidade que os caracteriza, haveria os outros que
se multiplicariam apenas para ãriganar dinheiro aqui e aii,
em favor do presidencialismo, do parlamentarismo ou da monarquia. Considero essa solução de todas a pior. Sempre que,
ao lado das frentes, também os partidos podem pedir a colaboração das pessoas físicas e jurídicas.
Razão por que. Sr. Presidente, prestando a minha homenagem a_os autores dessas emendas, que realmente tiveram
uma preocupação nobre e elogiável, como Relator, não posso
dar meu voto favorável, em favor da lisura que deve caracterizar o exercício ou a campanha pelo parlamentarismo ou
pelo presidencialismo.
Sr. Presidente, a Emenda n9 6, de autoria do Senador
Nelson Wedekin, não difere do art. 4~', parágrafo único, do
· projeto, que diz:
"Para representar as diferentes correntes de opinião s_obre formas extremas de governo serão organizadas quatro frentes parlamentares ... ''
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PÔ.derianiSér quatro frentes, Sr. Presidente, e, neste caso,
· não haveria coalizão também. A -solução de trés frentes atende
à circunstância de que a frente parlamentarista como a frente
presidencialista tém como motivo principal a existência da
república. Só poáe haver república no presidencialismo ou
no parlamentarismo, ou, então, se vai por um outro caminho
que é a monarquia. Pottàiltó~---'-ftãÓ parece neCessária a apro~
vação dessa emenda.
A Emenda n' 7 diz:
"Em caso de dispu_ta, compete à Mesa Diretora
do Congresso N aciona_l d~~ir e- indicar a frente que
representará a respectiva corrente de pensamento."
Ora, Sr. Presidente, é exatamente o que está escrito no
art. 49 , § 39 do projeto, que diz:
"§ 3~ Em caso de disputa, compete à Mesa Diretora do CongressO Nacional definir e indicar a frente
que representará a respectiva corrente de pensamento."
Já está expresso na própria lei.
A Emenda n9 8, Sr. Presidente, fala na Mesa Diretora
do Congresoo Nacional, que será integrada pelo 1• Vice-Presidente e 2~ Secretários da Mesa do Senado e da Câmara
dos Deputados.
. Evidentemente, a rigor, não há Mesa do Congresso Nacmnal.. Mas e~~ Mesa funciona e tem funcionado sempre,
até hoJe. Pres1d1 a Mesa do Congresso Nacional em todos
os momentos em que foi preciso reun1-là. Poriantõ, esta e-inenda não ~ necessária pifâ ·quê· o proj~ú) -pOssâ proSSeguir. o
seu destmo.
A Emenda n~' 9 reduz para 45_dias o prazo que é de
60 dias.
,-: - _creío qUe é neceSsário urii e·sclarecim~~to maiàr à -opiriião
pubhca, exatamente porque, como todos_ sabem, o povo ainda
não está inteiramente informado sobre" vantagens e desvan~
tagens do presidencialismo e do parlamentarismo; é preciso
conhecer melhor. Daí por _que a _rejeito, Sr: Presidente.
A Emenda n~' 8, do nobre Senador Jonas Pinheiro, t3mbém reduz para 45 dias o prazo que o projeto da Câmara
fixa em 60 dias.
A Em.enda n9 11_, do nobre Senado~ Meir~ -~ilho, s_l!-g~re
que se aJ?lique 30_ mmutos à programação para divulgar em
rede naciOnal a propaganda relativa ao plebiscito. Não, nós
não podemos ocupar a tribuna para fazer um discurso sobre
o que é o plebiscito. Nós temos que aproveitar a tribuna
para mostrar as vantagens e desvantagens, os erros e os acertos
do parlamentarismo, do presidencialismo e -da monarquia.
Isso é o objetivo, e não fazer a propaganda dq plebiscito.
Porqu~ todo mundo, boje, já sabe que vai haver, no dia 21
de abnl, o plebiscito. Por este motivo, eu rejeito a Emenda
n' 11.
-]\. Emenda n9 12 reduz_ para 40 minutos a programação,
quando nós estamos sustentando os 60 minutos fixados pela
Câmara _dos Deputados.
A Emenda n~ 13, do noQre Senador Nelson Wedekin,
que _se preocupou tanto com este projeto e por isso merece
a minha admiração, divide o tempo, 16 minutoS, peilos partidos
políticos, na proporcionàlidade das suas atuais bancadas no
c.?ngresso Nacio:a-3.1. Ora, Sr. Pi-esidente, os partidOs políticOs
nao são um mactço a favor do parlamentarismo ou a favor
do presidencialismo.
Dentro de cada partido político há presidencialistaS e
há parlamentaristas. Esses partidos políticos formam as frentes. Uma frente é compos~a de várias parcelas de cada partido.

as
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Distribuir esse tempo entre as frentes possibilitará que partidários de todos os partidos dela colaborem e não apenas através

de partidos, que tem os inconvenientes sobre os quais S.
Ero não meditou, mas que será inevitável que ocorram.
A Emenda n~' 14, Sr. Presidente, também sugere 20 minutos para os partidos políticos e 5 minutos para cada uma das
frentes nacionais. Ora, vejam V. Ex~, vamos distribuir 30
minutos, sendo 20 para os partidos políticos~ Não estamos
fazendo uma eleição, estamos fazendo uma luta de esclarecimento da opinião pública. Todo o tempo deve ser gasto na
propaganda das frentes do que é o parlamentarismo, do que
é o presidencialismo. do que é a república, do que é a monarquia, e não através dos partidos. A frente é a soma de todos
os partidos, de todas as correntes partidár~.
A Emenda n9 15_é a mesma e-menda, apenas com outra
distribuição: 18 minutos para os partidos políticos e 8 minutos
para cada uma das frentes.
A Emenda n 9 16, Sr. Presidente, também do nobre Senador Nelson Wedekin, que se preocupou grandemente com
este projeto, são 20 rriinut6s~ para--os~partidos polfticos e 10
minutos para cada uma das frentes. Não há motivo para essa
divisão. ou·em deve ter o direito de falar são as frentes, através
dos seus representantes.
__
A Emenda n9 17 sugere também para cada uma das frentes
nacionais~---OOriSi:ifUída no art. 49 • Quer_ diZer, rectuziiilos os
prazos e fix:lmos em 30 minutos, porque bastam 10 minutos
para cada frente.
A Enie"rida nO? 18, do nobre Senador DariO Pereira, também destina 40% do total dos programas à utilização pelos
partidos políticos. É uma confusão, Sr. Presidente. Não são
os partidos políticos que vão ao plebiscito, mas aS frentes.
A Emenda n~ 19, do Senador Nelson Wedekin, sugere
que o tempo e o espaço dos partidos políticos sejam utilizados
segundo os critériOs do_ respectivo diretório nacional. Não
há, portanto, como incluir os partidos.
Também a Emenda n9 20 fala nas comissões político-partidárias diferenciadas. Não há comissão políco-partidária diferenciada. QU:eíü for preSidencialista se soma a outro presidencialista de outra frente; quem for presidencialista está numa
frente diferente. E não se pergunta qual é o partido que ele
pertence. Ele é ou parlamentarista ou presidencialista:
A Enienda n9 21, do nobre Senador Francisco Rollemberg, parece que já foi atendida. É o art. 59, que é aquele
que diz expressamente que "as transmiSSões e gerações de
imagem e- som serão feitas gratuítamente pela radiobrás,
podendo as frentes nacionais, de comum acordo com as emissoras de rádio ou televisão, dispor de modo diverso do respectivo espaço de tempo, utilizá~lo contínuo ou fracionadamente
e, ainda, alterar o horário ou optar por divulgações nacionais".
A Emenda n9 23, Sr. Presidente, permite que as frentes
recebam a contribuição, as doações de pessoas físicas e jurídicas, mas tem um parágrafo, que já está superado pelo texto
do projeto, que diz:
"A prestação de contas pelas frentes parlamentares perante o Tribunal Superior Eleitoral será apresentada dentro do prazo de 90 dias, após a realização
do plebiscito, revertendo eventuais sobras de recursos
eventualMente ao fundo partidário."
A solução já está dada pela lei em exame.
A Emenda n~ 24, também, sugere - e aí há uma inovação
-que o Tribunal Superior Eleitoral deposite, até 12 de abril,
a dotação destinada à promoção da campanha informativa
do plebiscito. Se houvesse uma parcela, incluída no Orça-·
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menta, destinada a esse objetivo, eu estaria pronto a aceitar,
mas c_omo vou incluí-la?
. Mas, como vqu diz_er que o Tribunal vai pagar com uma
verba que ninguém conhece, que não existe? Por isso é que
a lei sugeriu que se batesse à porta das pessoas õsicas e jurídicas.
A Emenda n9 25, do nobre Senador_ Francisco Rollemberg, com o cuidado e a correção que caracterizam a sua
trajetória nesta Casa, também dá uma solução nova à cédula
sugerida.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, é que pensamos que
essa cédula deve ser baixada não por nós, mas pela Justiça
Eleitoral, depois do veto da Presidência.
Finalmente, o Senador Eduardo Suplicy tambéin Oferece
Uma cédula: monarquia, república, parlamentarismo, presideilcialismo.
Sr. Presidente, por tudo isso, o parecer é petã rejeição
de todas as emendas, COJ!l um apelo caloroso, não em meu
nome pessoal, mas pensando traduzir o pensamento desta
Casa: que-o -projeto aprovado hoje s·eja vetado pelo Senhor
Presidente da República, na parte da cédula oferecida pela
Câmara.
Esperamos que Sua Excelência seja sensível a este apelo,
que,é também de todos que se têm preocupado com este
projeto. Caberá à Justiça Eleitoial definir qual a cédula melhor, mais justa e mais correta. A cédula oferecida pelo
· Executivo não é inconstitucional, mas não atende rigorosamente ao disposto no art. 29 da Constituição, que determina
que o eleitorado defina, através de plebiscito, a forma república ou monarquia constitucional-e o sistema de governo -parlamentarismo ou presidencialismo.
Por isso, Sr. Presidente, meu parecer é pela rejeição de
todas as emendas.
Encerrando, repito meu apelo ao Senhor Presidente da
República, no sentido de que vete a cédula oferecida pela
Câmara dos Deputados e examinada pelo Senado Federal.
O Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da presidéncia,
que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Srs. Senadores, o parecer do nobre Senador Nelson Carneiro concluiu
favoravelmente ao Projeto de Lei n9 1193, da Câmara dos
Deputados, e contrariamente a todas as emendas apresentadas.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão.
Concedo a palavra, para discutir ao eminente Senador
Epitacio Cafeteira, PrlineirO-Ofador inscrito._
A Presidência esclarece aos Srs. Senadores presentes que
já se acham inscritos, além do ilustre representante do Maranhão, também os Senadores José Richa, Nelson Wedekin
e Dario Pereira.
PortaDto, quatro Senadores já se inscreveram, o que possibilita um prognóstico de que esta sessão adentrará a noite
de hoje. Os Srs. Senadores que estavam cogitando na possibilidade de viajar, devem cancelar os seus vôos, porque tudo
indica que vamos adentrar a noite mais uma vez, a exemplo
do que ocorreu ontem nesta Casa.
Com a palavra o nobre Senador Epitacio Cafeteira.
O SR. EPJTACIO CAFETEIRA (PDC- MA. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Ouvi, com tristeZa, o parecer do nobre Senador Nt:ison
Carneiro, contrário a tOdas as emendas,
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Poderia começar o meu pronunciamento analisando o
parecer do nobre Senador Nelson Carneiro, mas· vou ·me per.mitir tratar do assunto ao final de minha fala.
Sr. Presidente, os grupos parlamentaristas e presidencialistas estão formados, cada um usando, inclusive, extrapolando seus argumentos.
Diz-se, por exemplo, que, entre os presidentes _eleitos
diretamente pelo povo, somente três completaram seus mandatos sem nenhuma interrupção - Arthur Bernardes, Outra
e JK - e que Artur Bernardes precisou valer-se do estado
"
de sítio.
Entendo que o que se começa a discutir não é o melhor
para o País, mas o ·que é mais tranqüilo paTa um presidente
completar o mandato.
Se o problema é tranqüilidade, eu começaria a raciocinar,
no mesmo rumo, que todos os presidentes escolhidos pelo
Estado-Maior das Forças Armadas, à exceção do Presidente
Costa e Silva, ·que teve um problema cefehral, todos, repito,
completaram·o seu mandato inteiro.
Seria, então, o caso de perguntar se, pela tranqüilidade
de cumprir todo o seu mandato, não haveria de se entregar
ao Estado-Maior das Forças Armadas a escolha do Presidente
da República.
Não, Sr. Presidente, não é por aí. Não é com esse argumento que se pode discutir regime de governo. Não é pelos
problemas que surgem- no decorrer de um mandato presidencial que se vai tentar modificar a forma atual para buscar
um sistema diferente.
Sou presidencialista. O ConStituinte-deix_ou _ab_e_rta_uma
porta para uma experiência parlamentarista, um plebiscito.
Nesse plebiscito o povo vai dizer se quer parlamentarismo
ou presidencialismo. Mas a porta aberta para a tentativa parlamentarista se fecha após·o plebiscito. Se chegássemos, por
acaso, ao parlamentarismo e ele não desse certo, nós não
teríamos como retornar ao presidencialismo, porque não está
prevista nenhuma forma de consulta popular para retornar
ao atual estado de coisas, a não ser que se fosse passar por
outra revolução. Porque, todos se lembram, a última vez que
nós implantamos o parlamentarismo, terminamos, em 1964,
numa ditadura, terminamos numa luta de 25 anos, para o
povo voltar a ter o direito de escolher o seu dirigente máximo.
Então, Sr. Presidente, nós, que lutamos no velho MDB,
que nos reunfamos e nos uníamos em torno _do direito do
povo de escolher_ o_se_u governante, nós, de repente, vimos
que muitos se separaram; que hoje, ao invés do "Diietas
Já", da luta que teve o respaldo do povo nas ruas e nas
praças, agora aparece uma luta do "Indiretas Já", parlamentarismo, para que os políticos-es-colham pelo povo quem vai
governar o País. O povo escolhe o Presidente, mas este não
governa; quem governa é a classe política, através do gabinete. Teria eu condições de ir para a rua tentar conduzi-lo?
Terão aqUeles companheiros do velho MDB argumentos para
dizer ao povo, hoje, que agora a luta não é mais para que
ele escolha o governante, mas para que escolha apenas alguém
que vai fazer de conta que dirige, que vai reinar mas_ que
não vai governar?
-Não sei, Sr. Presidente. Falam excelências do parlamentarismo, que o-presidencialismo tem uma série de problemas.
Em dezessete meses de parlamentarismo no Brasil, tivemos
três gabinetes. Tudo isso precisa ser mostrado ao povo.
A campanha parlamentarista e presidencialista tem que.
ser clara. O que estamos vendo é que o grupo ·parlamentaris!a
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procurou primeiro uni nome que pudesse chamar a atenção
do povo. E foram buscar o nome de Ulysses Guimarães. Ulys"ses Guimarães era o "Sr. Diretas", que pode até, em deteiminado momento, ter manifestado simpatia pelo parlamentarismo, mas sempre foi para nós u "Sr. Diretas'\ o incansável
lutador pelas "diretas já". Depois, o grupo parlamentarista
partiu na busca de um slogan. Sim, porque o que é importante
não é abrir o pacote e mostrar o que está dentro; o que
é importante é o nome do produto que se pretende vender
para o povo; o importante são as cores do papel de embrulho
que serão usadas na caixa parlamentarista. O slogan, a mfdia,
enfim, tudo está centrado na idéia de levar o povo a votar
não pelo que se quer iriJ.plantar neste País, mas de conseguir
o voto a·-qualquer custo. Que empresas de mídia ganhem
muito dinheiro, desde que apresentem slogans, desenhos, ti:pos de outdoors que possam sensibilizar o povo. Nesse afã,
os parlamentaristas já chegaram a tentar o uso dos "caras-pintadas", porque estes foram importantes na ocasião do im~
peacbment. Mas como usá -los? Eu p_oderia, por exemplo,
Sr. Presidente, fazer referência a dois tipos: os H caras- pintadas" brasileiros e os "caras - pintadas" italianos. No Brasil,
num presidencialismo quase imperial, os "caras-pintadas" foram à rua e o Presidente da República foi fmpedído; na Itáli3.,
num regime de gabinete, no parlamentarismo, os caras-pintadas" foram às ruas e fOram espanCados violentamente. O
gabinete lá está porque é uma coD.Seqüêricíã dos partidOs políticos ·que formam o parlamento italiano. Então, não usem o
"cara-pinta4a" COII)C)_símbolo de urna mudança. Essa mudança
s6 é possível num regime presidencialista sério. Não foi possível no regime de gabinete italiano.
Sr. Presidente, em outro pronunciamento já deixei claro
que, enquanto não houver uma revisão constitucional, se for
mudado o sistema para parlamentarista, na forma do art.
25 os estados e municípios têm que adaptar a sua forma de
governo e o seu sistema de governo. Então, é preciso que
se diga ao povo que, no parlamentarismo, quem vai comandar
o município é a câmara de vereadores, não é o prefeito; que,
nos estados, quem vai comandar é a assembléia legislativa
e não o governador do estado.
Não se pode dizer, a não ser que se mude a Constituição,
que o parlamentarismo é só no âmbito nacional porque no
âmbito estadual e municipal vai función3.r o -siStema piesidencialista. Esses detalhes precisam ser esclarecidos durante os
programas de televisão e de rádio, como forma de levar o
povo a se decidir.
Eu disse, aqui, no último-pronunciamento que fiz sobre
o assunto: o próprio projeto, agora relatado pelo nobre Senador Nelson Carneiro, que rejeitoü todas as emendas, diz que
o analfabeto não precisa votar no plebiscito. Então, o nome
não deve ser plebiscito, mas "elitíScito", pois s6 as elites devem
comparecer para votar. Esse é um movimento que não se
inicia nas ruas; ele se inicia exatamente nas cúpulas. O parla~
mentarismo não nasceu nas bases; nasceu nas cúpulas. As
cúpulas é que passarão a dirigir este Pafs.
Sr. Presidente, Srs. Seri3.dores, para que não se diga que
nosso pronunciamento tem a pretensão de retardar a decisão,
quero conter-me dentro dos minutos a mim concedidos para
discutir a matéria. Para isso, peço a atenção especial do nobre
Relator do projeto, Senador Nelson Carneiro.
Em trinta anos de vida pública, tendo participado de
inúmeras votações- inclusive sobre o últúno plebiscito, quanp
do a população derrotou o parlamentarismo. Em nenhum
momento vi o Congresso escolher uma cédula para votar:
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Sempre foi atribuição da Justiça Eleitoral criar a cédula de

consulta. Fizeram uma cédula inteligente em que foi usada
a inteligência, mas não a isenção. Não foi sequer examinada
a parte constitucional. No sistema parlamentarista, que hoje
discutimos, há porta de ida mas não há porta de volta.
O nobre Senador Nelson Carneiro conseguiu acabar com
a indissolubilidade do casamento, pela democratização do direito do casal ficar ou não casado. De repente, o que iremos
votar é o casamento indissolúvel do povo com o parlamentarismo. Não se prevê nenhuma consulta ao povo para sabermos como ireriios_ votar. Se chegarmos ao parlamentarismo
e quisermos retornar ao presidencialismo, será que sai outra
revolução, Senador Nelson Carneiro? Vamos ter que chamar
novamente as Forças Armadas para descerem para o Rio
de Janeiro, ficarem lá no Maracanã? Levaremos quantos _anos
para retornar ao que temos hoje? Não é de todo bom, mas
pode ser muito melhor do que o que se tem pela frente.
O povo brasileiro tem inteligência ·pará ver o que é bom no
presidencialismo e no parlamentarismo e organizar o seu próprio sistema de governo. Não podemos ficar nessa opção hamletiana de ser ou não ser- parlamentarista ou presidencialista
como se não tivéssemos a _inteligência de encontrar uma
1
forma mais adequada para o nosso povo.
Por que não sou parlamentarista? Porque parlamentarismo pressupõe um desejo e um apoio do povo a determinado
partido. O partido é essencial no parlamentarismo. Temos
alguma coisa parecida -que seria importante para o povo,
no parlamentarismo -no futebol 1 por exemplo. No futebol,
o aficiOiiado é do clube; se o atleta joga pelo meu clube,
aplaudo o jogador; se joga contra, vaio o jogador. Na política,
porém, é diferente. Os partidos lião conseguiram empolgar
o povo. O povo aplaude o político, pou-co fõ:iporta:.:lhe saber
em que partido está o político. Importa-lhe o político, suas
convicções, sua vida pregressa, seu desempenho, sua honradez, seu caráter, esteja o político em que partido estiver.
Meu caro e nobre amigo Senador Nelson Carneiro, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, essa
cédula é absolutamente inconstitucional. Ela começa pelo título Tribunal Superior Eleitoral, mas não foi feita por aquela
Corte de Justiça. Ela caminha dentro da inconstitucionalidade,
porque o art. 2"' do Ato Das Disposições Constitucionais Transitórias, confirmado na Emenda Constitucional n9 _2, diz que
nessa cédula deve ter a consulta sobre a forma - monarquia
ou república - c sobre o sistema de governo ~ parlamentarista ou presidencialista.
Esperava o parecer de V. Ex~, dizendo: "Não, não, Srs.
Senadores, essa cédula é inconstitucional e não posso deixar
de acolher a emenda que a retira". Diz-s.e: "Não, mas temos
pressa!" Mas a pressa é inimiga da perfeição. Devemos, no
nosso voto, buscar a perfeição. Podemos até não conseguir
a perfeição, mas temos a obrigação de buscá-la.
Há o argumento de que está combinado que o Sena:do
da República vota e o Presidente da República veta. Logo,
não posso concordar em votar algo que sei que é inconstitucional, porque espero que o Presidente da República vete.
O meu mandato e o meu desempenho se encerram nesta
Casa. Não posso ter o meu voto complementado com o veto
do Presidente da República. Não posso votar aqu~o que sei
que vai ser vetado. Por isso, na hora da votação dessa cédula
vou pedir verificação. Tem que haver uma definição de responsabilidade. Tem que se registrar nos Anais do Senado Federal
para se saber quem votou esperando um veto e quem votou
contra a cédula, por ser inconstitucional.
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Nobre Senador Nelson carneiro, a presença de V. Ex•
enriquece o meu pronunciamento.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. EPITACIO CAI'ETEIRA- Ouço V. Ex• com
prazer.
O Sr. Nelson Carneiro- Na minha intervenção, nunca
declarei que a cédula era inconstitucional. A meu ver, ela
não facilitaria a votação do eleitor, que teria que se ajustar
melhor a uma outra que atenderia aos dispositivos rígidos
da Constituição. Entretanto, não a considerei inconstitucional
e sim inconveniente a sua manutenção pelos prejuízos que
poderia causar ao eleitor no ato de votar, levando - o a
equívocos, quando melhor fora que ele, livremente, escolhesse
entre república e monarquia, parlamentarismo e presidencialismo. Por isso mesmo, fiz um apelo ao Chefe do Governo
para que retirasse - e V. Ex~ próprio acabou de dizer que
nunca se votou tabela no Poder Legislativo - e deixasse
que o Tribunal Superior ·Eleitoral, que é o competente, fizesse
a tabela. Foi ó que fiz. V. Ex~ acabou de dizer que a tabela
é uma excrescência, porque nunca se viu votar tabela. Quero
que essa tabela não seja feita mais pelo Congresso Nacional,
já que quem pode evitar que ela seja feita é o Presidente
da República, e o Tribunal fará a cédula que, ao meu ver,
atenderá melhor aos objetivos do art. 29 da Constituição. Mas
nunca declarei, em nenhum momento, que ela era inconstitucional.
O SR. EPITÁCIO CAF"ETEIRA- Nobre Senador Nel·
son Carneiro, irtcoiporo cOril--sã.tisfação o-aparte de V. Ex•
Quem está dizendo que é inconstitUcional é este seu modeSto colega, e o façCf-atê na-leitura da Constituição, que
diz de maneira clara que esse plebiscito tem que perguntar
a forma (monarquia e república) e o sistema de governo (parla·
mentarismo e presidencialismo). Isso é o que determina a
Constituição Federal.
Na realidade, estranhei que, em trinta anos, pela primeira
vez, vejo uma cédula eleitoral num projeto, até porque imagine V. Ex~ - eu poderia emendar e propor um tamanho
diferente, ou_ uma outra forma, mas nunca o fiz.
Parece que o Congresso quer párit Uma cédula com o
nome de outro pai.
Os dizeres da cédula começam com "Tribunal Superior
Eleitoral" c o pai da criança somos nós e não aquela Corte
de Justiça.
Estamos extrapolando. Temos que, primeiro, perguntar
qual a forma e depois o -sistema, a fim de cumprirmos a Constituição. Esse é o meu enteildimento.
E é exatamente por isso, nobre Senador Nelson Carneiro,
que votarei contr~ essa cédula e vou pedir verificação de quorum para que cada um assuma a sua responsabilidade. Quero
deixar claro - e não apenas neste discurso, mas também
com o meu voto - que não voto esperando veto; quero,
por inteiro e sem tabela com o Poder Executivo, cumprir
aquilo que acredito seja a minha obrigação. Não posso e não
devo me violentar depois de 30 anos de vida pública.
Fico a me perguntar: por ~ue tanta pressa? Por que irmos
para a imperfeição sabendo que está incorreto?
Temos, por acaso, receio de que o Governo que aí está,
com o correr do tempo - esse que é um Governo muito
mais parlamentarista do que presidencialista - não tenha
sucesso? E que não tendo sucesso o parlamentarismo não
seja bem aceito?
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Será que parlamentarismo ou presidencialismo dependem
da conveniência do momento para que o povo siga este ou
aquele caminho? Por que não pensamos, na hora de votar,
que o importante é que o povo vote certo; que o p6vo, amanhã,
não se lamente; que o povo, amanhã, não fique perplexo
diante de um tipo de governo que, experimentado neste País,
em 17 meses produziu três gabinetes; que o povo não queira
amanhã vir às ruas pelas "Diretas Já" novamente, para que
ele, povo, tenha força, ele, povo, tenha o poder de escolher,
em vez da decisão ocorrer por intermediários em um regime
de gabinete.
Sr. Presidente, quero encerrar minhas palavras dizendo
que sou presidencialista. Como há imperfeições no presiden~
cialismo, estou pronto a apoiar um sistema de governo onde
as coisas boas· do presidencialismo sejam somadas às coisas
boas do parlamentarismo, onde o que houver de melhor em
qualquer sistema de governo seja colocado em benefício do
povo brasileiro. Quero, também, usar esta oportunidade para
reiterar: o meu voto será contra esta cédula; será pela devolução ao Poder Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral, do
direito de formular a consulta daquilo que queremos que o
povo decida.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT -c-_ sç_ Para encami·
nhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiqente, Srs. Senadores, a primeira observação que gostaria de fazer, nesta oportunidade, é que não estamos discutinPo, neste momento, nem
forma de governo, nem sistema de governo.
Somos chamados a examinar e a decid:ir sobre o plebisc!to,
no qual o povo brasileiro vai fazer a_ sua escolha. Estamos
sendo chamado_s a decidir sobre alei que regulamenta o plebiscito previsto no Ato das Disposições Transitórias.
De modo que todas as intervenções que aqui fizetmos, ainda que possam eventualmente favorecer, ou a república,
ou o parlamentarismo, ou o presidencialismo, não é esse o
eixo, o centro, não é esse o objeto do exame, da análise
e, posteriorme:rite~ da decisão do Senado Federal. Xt:a~a-se .
aqui de fazermos uma lei justa e equilibrada, uma lei que
não beneficie nenhuma das proposições que estarão sob o
julgamento popular no dia 21 de abril.
Lamento dizer, e lamento profundamente, que o projeto
proveniente da Câmara não é justo, tampouco equilibrado.
E um projeto que favorece determinadas proposições, como
eu procurarei demonstrar a seguir.
Mas, antes, queria chamar a atenção dos meus colegas,
dos meus companheiros de Senado, porque mais uma vez
estamos sob a pressão do relógio. Lembro aqui aos Srs. Senadores que em inúmeras _oportunidades todo_s nós,,_ com justa
razão, com legítima razão, reclamamos quando temos que
decidir no afogadilho, no sufoco. Não é esta, infelizmente,
a primeira vez; e, lamentavelmente, tenho a impressão de
que também não será a última. A verdade é que a Câmara
dos Deputados teve muito tempo - não sei se seis meses,
não sei se um ano - para regulamentar o plebiscito. E não
o fez. Não o fez por uma razão bastante simples: porque
esta é uma matéria complexa e difícil. Agora todos seremos
pela proposição que está em curso; todos, pela definição do
nobre Relator, Senador Nelson Carneiro, engoliremos aquilo
que veio pronto da Câmara dos Deputados, mais uma vez.
Creio que não podemos aceitar isso.

Quinta-feira 21

537

No entanto, há todas as condições- e perfeit'as condições
de produzirmos aqui, nesta opOrtunidade, alterações ao
projeto que veio da Câmara, permitindo que ele para lá retorne, para que a Câmara cumpra o seu dever. a sua tarefa,
a sua responsabilidade, como tantas vezes nós, do Senado,
temos feito, freqüentemente em final de período legislativo~
Assim estamos fazendo hoje, que não é final de período legislativo. A Câmara, que está tão convocada quanto nós estamos
convocados e que tem responsabilidade de votar- na semana
que ·vem, quem sabe - o ajuste fiscal, certamente contará
com o. quoru~ necessário _para _apreciar as alterações que nós
temos o direito de propor faiir--:--Porque o projeto é ruim,
não é justo nem equilibrado no sentido de que a_ população
brasileira faça uma escolha limpa, adequada, com todas as
garantias da mais ampla e livre manif~Stação do seu pensamento sobre forma e regime de gõV_erno.
O Presiden~e Ibsen Pinheiro afi_rmou que é perfeítamente
possível produzirmos alterações aqui. Em tal caso, o projeto
voltaria para lá, para, na próxíma semana, ser aprovado. Por
que a urgência, a pressa, o afogadilho, mais uma vez? A
nossa obrigação é fazer a lei boa e justa, a lei que nós julguemos adequada para os interesseS;. superiores do noSso povo
e do nosso País.
Começo, Sr. Presid.ente, Srs. Senadores, a fazer a análise
do projeto. Quero demonstrar à Casa que não é justo nem
equilibrado este projeto que aqui está, pois ele favorece determinadas proposições, sem querer entrar no mérito de nenhuma_delas.
O Sr. Garibaldi Alves Filho aparte?

Permite-me V. Ex+ um

O SR. NELSON WEDEKIN - Eu t~ria todo o prazer
em conceder apartes a todos os cOmpanheiros, mas infelizmente em encaminhamento isso é impossíVel.
SI. Presidente, posso conceder apartes?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneyides) - A Presidência esclarece ao no.bre Líder :t'felson Wedekin que estamos
discutindo a proposição. Mas a interpelação que V. E~ f~
à Mesa, neste instante, vai ensejar que esta restabeleça, com
toda precisão, dispositiVo regimental que impede, no encaminhamento de votação, o aparte. Já se registraram, em outras
·oportunidades, intervenções anti-regimentais durante o encaminhamento de votação. Portanto. neste momento da discos:
são, V. Er" pode conceder o aparte.
OSR. NELSON WEDEKIN- Concedo o aparte ao Senador Garibaldi Alves, com o mãioi prazer.-0 Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador Nelson Wede~in,
antes que V. Ex~ entre no mérito da matéria, quero prestar-lhe
minha solidariedade e di~r que este projeto deveria ser fruto
de um acordo entre todas as Bancadas que têm ~sento no
Senado da República, porque projeto deve tratar com igualdade todas as t~ndências partidárias. Haverá um grande constrangimento pata esta Casa, se decidirmos este projeto através
de uma votação que não seja resultado de um acordo. Solidari~
zo-me com V. Ex~ por' essa sua preocupação-, que também
é minha e de muitos outros Srs. Senadores.
O SR. NELSON WEDEKIN- Senador Garibaldi Alves
Filho, muito obrigado pelo aparte. V. Ex+ tem toda razão.
Ontem, quando as Lideranças de_sta Casa sentaram ·em torno
da mesa do Sr. Presidente para tentar um acordo sobre o
projeto dos portos e também sobre o projeto do plebiscito.
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minha impressão, com toda a sinceridade. era a de que seria
muito mais possível fazer um acordo em toino do projeto
que agora se encontra sob exame do que em torno do projeto
dos portos.
_
_
Surpreendentemente, as lideranças partidárias conseguiram aquilo que parecia absolutamente impossível, que tinha
sido impossível até então, após oito, dêz-; quinze tentativas:
o acordo em torno do projeto dos portos. Ontem, tivemos
essa felicidade, mas, nesta matéria que é essencialmente política, que diz respei_to as nossas vidas, a nossa atividade principal,
infelizmente, não estamos logrando sequer a possibilidade
de, quem sabe, melhorar um pouco o projeto que aí está.
O Sr. José Richa- Permite-me V. Ext um aparte, nobre
Senador Nelson Wedekin?
O SR. NELSON WEDEKIN - Ouço V. EX' com niwto ~
prazer, Senador José Richa.
O Sr. José Richa - Nobre Senador Nelson Wedekin,
entendo, tanto do argumento de V. Ex~ como o do Senador
Garibaldi Alves Filho, a colocação de que não devamos ter
pressa em aprovar o projeto porque não ficará bem para o
Senado votar uma proposição imperfeita que tenha vindo da
Câmara. Duplo erro! Em primeiro lugar, o projeto que veio
da Câmara é, no meu entendimento, absolutamente perfeito~
ele foi fruto de um ano de avanços através de tentativas de
negociação. Só no final -já estamos a 3 meses do plebiscito
- é que se verificou muito claramente que havia grupos tentando obstruir o projeto que regulamenta o plebiscito. Ele
foi, então, para o voto. Mas quando chegou a ir a voto, já
praticamente todos os itens do projeto tinham sido negociados. Um ou ()Utro, isoladamente, é que não concorda com
um dispositivO-OU outro.- Então, o projeto não é imperfeito.
Não é nenhum demérito o Senado votar um projeto que foi
aprovado pela Câmara, por larga maioria, sem emendá-lo.
Acho que não é demérito-, não fica feio. O que vai ficar feio,
isto sim, é, a 3 meses do plebiscito, emendarmos aqui o projeto, ele voltar para a Câmara- nós estánfos em utn período
extraordinário, a Câmara pode concluir as:- suas votações a
semana que vem - ; e não haver tempo para votar o projeto
emendado pelo Senado. Isso, sim, será feio para o Congresso:
não regulamentar uma lei que está prevista na Constituição
desde o dia 5 de outubro de 1988. Faltam 3 meses para o
plebiscito e miiifa- gente reclama - até com procedência,
como é o caso da OAB --..que não haverá tempo para a
campanha esclarecer o povo a respeito da forma e do sistema
risco - porque estamos Iiüln período extraordinário - da
Câmara não corisegriir mais, neste perfodo que vai até o final
do més, prorrogado até o dia 10 de fevereiro, regulamentar
o plebiscito. Estamos a 90 dias do plebiscitei. Isto_ sigriífica
que estamos a 30 dias do início da propag-anda gratuita no
rádio e na televisão. V. EXi sabe muito bem, como político
experimentado, que para produzir ...
O SR. NELSON WEDEKIN- Senador José Richa, pergunto se V. Ex~ também vai encaminhar, porque senão vai
invadir totalmente o meu tempo e ...
O Sr. José Richa --Perdoe-me. Vou resumir.
O SR. NELSON WEDEKIN - Só pergunto se V. Ex'
vai encaminhar a votação.
O Sr. José Richa- V. ExA está certo. V~ Ex~ tem toda
razão.
O SR. NELSON WEDEKIN- V. Ex• vai encaminhar?
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O Sr. José Richa- Não, não vou encaminhar. Não é
minha intenção encaminhar.
O SR. NELSON WEDEKIN- Então V. Ex• tem toda
a liberdade de dar o aparte. Senão, V. Ex~ faria dois discursos,
mais ou menos como está estabelecido no projeto: são duas
frentes parlamentaristas e uma só presidencialista. De novo,
se desequilibraria o debate.
O Sr. JOsé-Richa- V. Ex~-tem razão~ vou desaparecer
do seu discurso agora. Peço ape_nas tempo para encerrar. Vai
ficar muito feio para o Congresso, havendo uma matéria prevista, desde 1988, para ser regulamentada, e f~lta~do apenas
três meses para o plebisCito, se isso não ocOrrer. Ê uma matéria
importante, a decisão Vil.i sei toiriada pelo povo, há necessi~
da4~ 5fo maior tempo possível para o esclarecimento popular.
Acredito que vai ficar feio, Isso sim, muito feio para o Con- 1
gresso, deixar de regulamentar a matéria e termos que engolir
a regulamentação que_ o Tribunal_ vier a fazer de algo que
é competéncia nossa.
-

O SR. NELSON WEDEKIN- Não desejamos isso, Senador R1cha. Apenas quero reiterar aquilo que foi aqui colocado
anteriormente. Se votarmos hoje, com alterações, damos todas e as melhores condições para a Câmara dos Deputados
fazer o exame das alterações que vamos produzir, V. Ex~
fala de riscos. mas riscos temos de todo jeito e de toda forma.
Creio que é perfeitamente possível, e tenho certeza - sou
parlamentarista, não desconfio do Parlamento - , que a Câmara dos Deputados saberá encarar com toda seriedade as
suas responsabilidades. V. Ex~ é que parece não acreditar
no Parlamento, na Câmara dos Deputados, que é a Casa,por excelência, do parlamentarismo.
O Sr. José Richa- É claro que acredito.
O SR. NELSON WEDEKIN - Se a Câmara dos Deputados receber esse projeto, com toda certeza, na semana que
vem, como disse o Presidente Ibsen Pinheiro, terá condições
de votar.
V. Ex~, Senador José Richa, diz que o projeto é perfeito.
Quero fazer a ele as críticas que julgo adequadas_ e convenientes. O art. 2", § 1~', por eXemplo, diz o seguinte:
"Na apuração de cada voto serão computadas as duas
opções contidas na escolha do eleitor".
E, no entanto, a cédula que vem proposta pela Câmara
dos Deputados pode, eventualmente, contemplar um único
voto no presidencialismo republicano. Já há aí uma incongruência. um erro certamenre cometido pela pressa~ pelo afogadilho, pelo sufoco~ pelo descuido em fazer uma análise adequada do projeto que estavam votando.
No § to do art. 4~', que fala das frentes, creio, que vou
abordar o que considero o defeito mais grave desse projeto,
fora _o fato de que os partidos políticos não existem para
um projeto que vai discutir se vamos ser monarquia ou república, ou se vamos ser presidencialistas ou parlamentaristas.
Esse artigo refere-se a três frentes - que foram imaginadas.
não sei por quem, está no projeto- que vão usar o horário
gratuito: a que defende o parlamentarismo com república;
a que defende o presidencialismo com república e a que apóia
o parlamentarismo com monarquia. Portanto, duas frentes,
como está estabelecido no projeto, são parlamentaristas e
uma única frente é presidencialista.
Essas três frentes terãO dez minutos cada, em cada período de propaganda, segundo o_ projeto que veio da Câmara,
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para defender o seu ponto de vista nos meios de comunicação. Senador E.pitáció Cafeteira: estamos fazendo um acordo aqui
Quero dizer uma coisa que julgo da maior importância e da
que levará o Presidente da República a vetar a cédula e o
maior seriedade para esta Casa: _a frente favorável à monarquia
TSE a fazer outra, posteriormente. Mas ninguém conversou
vai falar sozinha durante 20 minutos pOr díá., 10 minutos pela
com o Presidente Itamar Franco a esse respeito, ninguém
manhã ou pela tarde ou pela noite, no rádio e na televisão.
conversou a respeito no Tribunal, nem poderíamos fazê-lo,
E não há o contraponto, não há a contrafação- da república.
pois seria um caso inusitado, ou seja, uma Casa de leis, como
Diz o Senador Richa que os parlamentaristas são todos é o Senado da República, votar uma lei para que depois o
repUblicanos, o que não é verdadeiro, porque todos os monarPresidente da República corrija o eira que podemos corrigir.
quistas são parlamentaristas, ur;na vez que não podem ser
Quanto a essa cédula que veio da Câmara dos Deputados~
republicanos. E mais do que ísso: a discussao, o principal qualquer um pode ver, a olho nu, que a mesma favorece
debate se dará em torno do presidencialismo e do parlamenalgumas das proposições. Pode-se ver que o espaço reservado
tarismo. Quem não sabe que essa é a prinCipal disputa? Queni ao prlamentarismo é ·mU.itc:hiiaior do que o reservado ao presinão sabe que esse é o principal conflitO? Significa que os dencialismo. A maioria ·dos Seilãdores já disputou eleições
parlamentares, no seu tempo, vão defender o parlamentamajoritárias e sabe o quantO é- importante que a cédula não
rismo e não a república. Significa dizer, com toda clareza, contenha nenhuma dúvida, não faça nenhum favorecimento.
que os presidencialistas vão defender, no tempo que lhes cabe~
Por isso, quando se dá um destaque maior, na cédula que
o presidencialismo e não a república. A república ficará à de lá Veio, ao parlamentarismo, estamos evidentemente favo-.
margem de uma defesa, de urna contrafação, de um contrarecendo o mesmo ou aquela proposição que se está destacando
ponto, de um contra-argumento à monarquia.
na cédula.
Dizem-me: "Mas não há nenhuma chance da monarquia
Desculpe-me o caro amigo, essa figura dileta, cordial,
ganhar!" Não consigo entender desse modo. Por que não?
e uma das maiores da República, o nobre Senador José Richa,
Vai disputar, pode ganhar! Ainda mais se falar sozinha o
mas a·cédula que S. Ex• propôs no projeto que foi incorporado
tempo todo.
__
_
ao que estamos discutindo era ainda pior, porque especificava:
Nós estaremos cQmetendo uma enonne irresponsabiliparlamentarismo com república, parlamentarismo com ma:dade, todos nós, republicanos. Aqui, neste plenário,- não há
narquia e presidencialismo com república. Referia-se duas
mais do que 3 _ou 4 monarquistas. Mas os republicanos não
vezes ao parlamentarismo e uma só ao presidencialismo. Uma
usarão o seu tempo para defender 100 anos, mal ou bem,
cédula como essa favorece quem?
da nossa república, da instituição republicana, 100 anos de
Finalmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não entendo
vida republicana, alguma coisa que tem-que ver com os avanpor que os partidos políticos não possam participar dessa disços sociais, institucionais, políticos do_nosso País. Não consigo
cussão. Essa é a posição do_meu partido, o PDT. Entendemos
entender desse modo.
que se as entidades da sociedade civil em geral podem incorporar-se às frentes parlamentares, quedepois se vão transformar
Insisto em dizer aos nobres Senadores desta Casa que
em frentes nacionais, há um espaço, portanto, para toda enti~
se a república não tiver uma frente, como t~~ o parlamendade da sociedade civil. Desde a mais modesta associação
tarisrilo, o presi-dencialismo e a monarquia~ talvez a monarquia
de moradores, passando pelos sindicatos, toda entidade, assonão ganhe, como eu não desejaria. Sou parlame~tarista, mas
ciação de cientistas, diret6rios acadêmicos podem se incor~
sou muito mais republicano do que parlamentansta, porque
também tenho minhas dúvidas- e creio que todos têm. Mas
parar às frentes.
o que pode acontecer? Pode ser que a monar9Ui~ n~~ ganhe,
Os partidos políticos, a que todos nós pertencemos, insti~
mas vinte minutos por dia de propaganda vao s1gmf1car dez
tuições máximas da organização da sociedade, aquilo que topontos percentuais a mais no eleitorado; quinze pontos perdos n6s devemos preservar, aquilo que é parte da vida de
centuais a mais no eleitorado, se fizerem uma propaganda
cada um de nós e que, mais do que qualquer outro, devem
bem feito.
.
_
.
os parlamentaristas preservar, porque o parlamentarismo é
É verdade, quero reconhecer que a monarquia está um
o regime do parlamento, fundado e baseado nos partidos polítanto abalada com esses últimos acontecimentos de um certo
ticos..
e conhecido príncipe europeu e suas conversas gravadas no
Mas, estranhamente, os partidos políticos na discussão
telefone com_uma certa dama casa9_a. ~verdade. Mas creio
nacional sobre monarquia, república, presidencialismo e parque n6s, republicanos, não temos o direito de dizer que _a
lamentarismo não têm vez, não têm espaço, não podem dizer
república, em face da monarquia, tem tais e quais vantagens.
a que vêm. Não se pode discutir aquilo que é da natureza
Não temos o direito de dizer que a república é melhor do
dos partidos políticos discutir.
· -que a monarquia, ou que esta tem tais e quais defeitos.
Creio que este é, ao lado da não existência de uma frente
Quero voltar ao argumento do Senador José Richa, de -republicana, o pior defeito desse projeto. Não consigo entenque os parlamentaristas vão defender a república e ?s presider que n6s, que temos os nossos partidos à ex_ceção de alguns
dencialistas também. Não creio. COnhecemos a r~alidade do
que estão sem partido - , aceitemos que os partidos políticos
que seja um debate eleitoral: os dez ou Vil:tte minutos_ por
não tenham espaço, não possam falar.
dia do parlamentarismo e do presidencialismo._ com toda certeNós todos" da Constituinte votamos por liberdade e autoza, serão usados pelos presidencialistas para o presidencianomia partidária. Por que não dedicar um tempo para que
lismo; pelos parlamentaristas, para o parlamentaris~o. ~ u~a
coisa óbvia. Não consigo e::ntç:nder comq um rac1ocímo ta_o os partidos políticos, sob os critérios de suas direções nacioelementar não sensibiliza algumas cabeças e algumas decisões nais, possam dizer o que pensam sobre o assunto'? Mas me
dizem que os partidos estão divididos. Não t~m importância
neste momento.
. _, _
__ -·-.
. _.
Quero falar um pouco da cédula -_ a cédula que nos que estejam divididos, para isso existem as frentes. Quem,
é apresentada e que queremos ap~ova~ p~~ uma ~a. Tenham eventualmente, não estiVer bem acomodado, não estiver cona santa paciência, não é o melhor c~hp. Disse bem o fortável no seu partido político pode perfeitamente ingre~sar
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em uma das frentes que aí estãÕ. E não há nenhum prejuízo
nisso.
Se um partido está dividido pode, no seu interior, com
a sua autonomia, sua independência, com· a SUã" democracia
interna, dizer: metade do horário -político será destinado aos
presidencialistas e a outra ·::tos parlamentaristas.
Não há nenhum impedimento. Por que não fazer? Por
que não avançar nessa direção? Como falar em parlamentarismo, se nesse projeto que vai decidir o destino do País,
que vai determinar se e~te vai ser presidencialista ou parlamentarista, excluímos os partido'.l políticos.
Qualquer entidade da sociedade civil, seja a mais modesta
- e está certo-associação de máradores, pode incorporar-se,
mas não os partidos. Os parti<ios foram calados nesse projeto.
Isso é um equívoco monumental para quem quer tratar do
futuro do País.
Por isso·; Srs. SenãâOi"es, Sr. Presidente, apresentamos
várias emendas e as destacamos. São emendas simples. A
cédula é aquela que está no texto constitucional. Não sei
como conseguem uma imaginação criaâora para complicar
aquilo que está no texto constitucional. Tem de ser: forma
de governo -monarquia ou república- e sistema de governo
-presidencialismo ou parlamentarismo-, para não confundir, não enganar, para não manipular, para evitar a enxurrada
de votos nulos, se as peSS"oas não estiverem- eventualmente
bem instruídas a respeito da discussã<>que a Nação vai travar.
Apresentamos, então, como faz também o Senador César
Dias, um modelo de cédula óbvio, singelo, que todo mundo
entende, que é a expressão do texto constitucional. Disse
bem o Senador Epitácío Cafeteira: essa cédula, no mínimo,
é inconstitucional.
Einbora fiquenlos na dependência- cio Presidente Itamar
Franco, quero lembrar --vejam o nobre Líder do Governo
aqui, Pedro Simon- que tenho ouvido sempre do Presidente
Itamar Franco e dele mesmo, Líder, que o Governo não vai
intervir na discussão plebiscitária. Se o Governo, entret_anto,
fizer esse arranjo a que está se propondo aqui, estará, sem
dúvida nenhuma, intervindo no processo. Como nãó? Essa
é uma discussão de mérito, é uma proPQsta que não se pOde
fazer.
É saudável, é bom, é positivo -que o Presidente da Repú)?lica, que o Go'verno diga que não vai se_ !J!~ter nissO._ Mas
. nós queremos que o Goyerno se meta; E_u não consigo entender isso. Por isso tenho uma proposta de se mudar a cédula.
; for isso tenho uma prol?os_te~:de que_, em vez de três frentes,
essas que estáo aqlit propoStas, duas do parlamentarismo e
uma do presidencialismO, sejam quatro frentes, também óbvias, iguais à cédula. A monarquia fala, está bem. Vai falar
o Deputado Cunha Bueno, vão falar os prfncipes· herdeiros,
fala quem quiser. A República também tem que falar. Fala
o parlamentarismo, fala o presidencialismo.
Sei que na cabela de muitos Senadores, que hoje vão
decidir, está essa questão, esse medo que não consigo entender, que não faz jus, de novo, à proposta parlamentarista.
É o medo de ofendermos as emissoras de rádio e televisão,
porque nós vamos tomar tempo.
Quero lembrar, em primeiro lugar, que o tempo está
~' p.o projeto. O tempo, o" dinheiro que custa às televisões será
abatido para efeito de Imposto de Renda das empresas, como
são, aliás, todos os horários gratuitos. Não há nenhuma vantagem nisso. Mas há um medo de avançarmos no tempo. Há
Senadores- e eu respeito as posições de todos, quero deixar
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bem claro - que querem reduzír esse tempo -d~ sessenta
para quarenta e cinco minutos.
.
O Senador Beni V eras, co:pt vários apartes, os mais import~ntes, colocou aqui alguma coisa de muito importante, raciocmando em tomo do papel dos meios de comunicação do
no~o País, trabalhou em cim~ daquele verdadeiro libelo produzido por Dom Lucas Moreira Neves em relação aos meios
de comunicação de massa do nosso País. Nós temos medo
de que os programas sejam considerados chatos, sejam considerados constrangedores. Mas poucas vezes levantamos a voz,
como fez com toda coragem hoje o Senador Beni Veras, ontem
D. Lucas .M9reira Neves; sempre, é verdade- esse registro
quero fazer - o Governador Leonel Brizola, contra o mal
que fazem a este País os meios de comunicação de massa.
Mas temos medo, somos constrangidos, não temos coragem
de enfrentar isso. Por que não ampliar o tempo para uma
frente republicana e para os partidos políticos, para que eles
falem, para que não haja essa contradição. Isto, sim, é um
problema. Isto, sim, fica mal quando se postula que se discutam todas essas questões fundamentais, mas partido político
n~o f~la. Assim pro~edendo, estaremos negando a nossa partiClpaçao, a nossa vida, para muitos vidas inteíras, _pegando
a nossa história, nossa militância na construção de partidos
políticos que é igualmente a construção da democracia do
nosso País.
Por tudo isso, vamos apresentar-emeridas ao projeto.
O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Nelson Wedekin
V. E~ me permite um aparte?
'
O SR. NELSON WÉDEKIN - Pois não, Senador José
Fogaça, com o maior prazer.
O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Nelson Wedekin,
vendo o entusiasmo com que V. Ex~ defende suas teses e
trazendo à baila a questão dos partidos políticos, quero apenas
dar a V. E~ a minha impressão sobre o assunto. De fato,
não- é tradição no inundo democrátiCo que os partidos políticos
participem de plebiscito. Na Itália, por exemplo, quando se
opera um plebiscito a respeito-de aborto, formam-se frentes
nacion-ais e os partidos políticos não intervêm riessa quesião
por ser questão de ordem moral ou de cunho religiOso, n:em
sempre de cunho político-partidário. Portanto, essa fonniÇão
de frentes nacionais, para efeito de plebiscitos naciõnaís,~ é
uma tradição do mundo democrátioo. Não se trata de uma
inovação brasileira, sequer de um absurdo, do ponto de vista
da repres_entação popular. Respeito o ponto de vista de V.
Ex~ quanto à importância dos partidos, mas não me parece
que estejamos subvertendo a representação política, legiti~
mada através dos partidos, no momento em que configuramos
correntes minimizadas, como o plebiscito exige, porque este
é geralmente sim ou não, através de frentes nacionais. Até
porque as· qu-estões publicitárias geralmente ultrapasSam· o
universo restrito dos programas partidários, ou interagem e
se sobrepõem nesses diversos planos que são os programas
polítiCo partidários. Assim, mesmo vendo o brilho e o forte
conteúdo de argumentação de V. Ex\ pennita~me discordar,
dizendo que essa é uma-·ca:ra.tteíiStfca peculiar desse tipo de
proposta publicitária, e estamOs no Brasil, de certa forma,
reproduzindo, criativamente, é verdade, porque estamos
criando frentes nacionais com tempo de rádio e televisão,
mas nada que seja antidemocrático, anti-social oü antipopular:
O SR. NELSON WEI>EKIN- Nobre Senador José Fogaça, eu queria que V. Ex~ observasse que, em momento algum,

-
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fui contra as trentes. Aliás, pelo contrário, propondo -uma

outra, uma quarta frente. Apenas quero dizer a V. Ex• que
sim, e acredito que questões como o aborto ou a legalização
do uso da maconha são, de fato, questões morais, questões
de foro íntinio. Essa é uma questão de profunda natureza
política. Nada mais justo. De que natureza são as instituições
partidárias senão as de natureza política?
O Sr. José Fogaça - É política, mas não é político-partjdária. Não é programática dos partidos.
O SR. NELSON WEDEKIN - Em alguns partidos até
é.
O Sr. José Fogaça - Só conheço um partido no mundo
que tem parlamentarismo no seu programa partidário que
é o PSDB. Não tenho exemplo de outro partido no Universo,
no planeta, que tenha o parlamentarismo como proposta do
programa.
O SR. NELSON WEDEKIN - Senador José Fogaça,

eu percebi. Mas quero que lembre que são coisa_s absolutamente diferentes.
Questões de natureza moral ou religiosa têm diferença
de decidirmos entre república e monarquia e, principalmente,
entre presidencialismo e parlamentarismo. Se é assún no mundo, e creio que V. EX" tem toda a razão, nada impede que
também inovemos neste particular, dentro da proposta que
quero fazer a tempo e hora destacando uma de minhas emendas.
O Sr. Epltácio Cafeteira- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON WEDEKIN -Pois não.
O Sr. Epltácio Cafeteira- Nobre Senador Nelson W edekin, o que eu iria dizer, V. Ex~ já o disse: para plebiscito
de problemas morais, eviqentemente que os partidos não têm
a ver. Mas esse plebiscito é político, e mais que isso: é o
plebiscito onde se busca saber do povo de uma forma de
governo, e onde a parte mais importante é o fortalecimento
do partido. Como é que se vai fazer um plebiscito onde se
busca dar fortalecimento ao partido e se nega ao partido o
direito de participar na conversa com o povo nos meios de
propaganda? Quero felicitar V. Ex~ pelo seguimento que vem
dando a seu pronunciamento que considero da maior lucidez
possível.
. O SR. NELSON WEDEKIN - Senador Epltácio Cafeteira, muito obrigado pelo seu aparte.
Quero apenas concluir, afirmando que no instante certo
.
queremos dar uma conseqüência concreta e prática ao conteúdo do nosso pronunciamento, apresentando emendas que,
evidentemente, visam resolver esses problemas, que visam
aperfeiçoar, sem dúvida nenhuma, esse projeto, a fim de que
ele seja o que deve ser: algo justo, equilibrado e que o povo
brasileiro tenha toda a liberdade e toda a felicidade para delib~rar sobre duas questões que estão sendo submetidas ao
seu julgamento nas urnas.
_
Estou convencido de que aquilo que aqui expusemos não
são raciocínios rimito prOfundos. São tacioCíiiios do senso comum, são raciocínios quase elementares nessa linha simples.
Não pretendemos fazer afirmações a respeito do que se vai
decidir parlamentarismo ou presidencialismo- mas a respeito
de se fazer, como disse, uma lei justa, equilibrada, para que
o povo brasileiro possa decidir com toda a liberdade e toda
a facilidade as questões que serão submetidas ao seu julgamento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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O Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupâda pelo Sr. Dirceu Carneiro.

SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a palavra ao nobre Senador Dario Pereira. (Pausa.)
S. E:r não se encontra no plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO Para discutir.
Sem revisão "do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a discussão--que se está desenVolVe-ndo nesta sessão em tomo
desse projeto de lei da Câmã.ra já teve os seus pontos fundamentais abordados de maneira brilhante, eficiente e oportuna.
Isso faria com que eu, na realidade, não tivesse aSpectos mais
importantes daqueles já abordados para aqui discutir.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que me chama a atenção nesse projeto de lei é o seu caráter de absoluta inconstitucionalidade. Antes de refletir sobre este aspecto desejava dizer
que nós, no Congresso Nacional, temos que acabar com essa
mania de que, elaborando leis possamos confundir a opinião
pública. E, mais grave do que isso, elaborando leis que pecam
pela sua óbvia inconstitucionalidade conseguimos, também,
iludir a opinião pública.
Sr. Presidente, está se fazendo um grande esforço nesse
País para fraudar a ttorma constitucional impressa no Ato
das Disposições Transitórias da Constituição, que dispõe sobre
a revisão da forma e do sistema de governo.
Inicialmente, a revisão estava prevista para setembro deste ano e já foi antecipada para abril. Essa antecipação está
sendo, nesse momento, questionada perante o Supremo Tribunal Federal por sua flagrante, indiscutível e inconteste incon_stitucionalidade. Agora, com base na Emenda Constitucional n~ 2 que antecipou a data do plebiscito que vai cuidar
da revisão constitucional, se pretende confundir- e a expressão correta é esta, com todo o respeito àqueles que introduziram essa norma na Constituição - a opinião pública.
Felizmente, a confusão não se pode efetivar sem que
desapareça esse vício de origem porque a própria eménda
constitucional aprovada, e que antecipou a data do plebiscito,
mantém, originariamerite, o texto ao art. 2~- das Disposições
TransitóriaS que estabelece uma hierarquia, quando da realização dessa·revisão constitucional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a hierarquia é simples.
Primei!~· indaga-se do eleitor, no mesmo escrutínio, qual
é a forrita de governo da sua preferência se República ou
Monarquia.
Segundo, indaga-se do eleitor, no mesmo escrutínio e
na mesma cédula, qual é o sistema de governo da sua preferência se o presidencialismo ou se o parlamentarismo.
Essa norma, originária do art. 2~ do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, foi repetida na Emenda n~ -z,
está hoje impressa no texto_ da nossa ConstituiçãO com a mesma redação, estabelecendo a mesma hierarquia da consulta.
O projetO de lei, que está sob a nossa análise, não consegue esconder essa realidade constitucional. Porque a fundamentação legal da cédula que está proposta tem que ser remetida à Emenda n' 2, que repete o art. 2' do Ato das Disposições
Constitucionais TtailSitótias· que estabelece, como disse, a hie·
rarquia da consulta.
Então, é indiscutível --~_já foi isso aqui tratado por
outros Senadores:· ·=~~y-·""'- ~.*_ ..... ~>1ra -:cmo está
formulada é absolutá. e illdls:.úhv"';it.~.
1:.t;~uci•.1nal.
Sr. Presidente, Srs. SC:Iiadores, agora, um fato que deve
ter a sua ate~ção relevada neste momento é que. estamos_"
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antecipando a consulta popular relativa à forma e ao sistema
de governo, inicialmente prevista para setembro, estamos· antecipando para abril, sem que, concomitantemente, tenhamos
tomado qualquer providência no sentido de reformar a legislação partidária e a eleitoral. Reformas essas que são fundamentais à consolidação de qualquer forma ou sistema de governo a ser adotado no plebisdto.
Não tenho nenhuma dúvida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de que a melhor forma de governo é a República e que
o melhor sistema é o presidencialismo. Digo-isso exatamente
no momento em que acabamos de sair de um processo de
impedimento do Presidente da República, que terminou vitorioso nas duas Casa do Congresso Nacional: primeiro, na
Câmara dos-Deputados, relativamente à autorização, e, segundo, no Senado Federal, quando do processo de julgamento
do Presidente da República. A grande crítica _que sempre
se fez ao presidencialismo é que ele era urriSisiema de governo
propiciador de crises institucionais; que o Brasif, de 1930 para
cá, teria vivido sob o signo das crises provocadas pelo sistema
presidencialista de governo. O processo _de impeacbment do
Presidente Collor demonstrou que é possível ao· País viver
sob a República e sob o presidencialismo num estado de direito
democrático estável, com um sistema legal positivo, concreto,
materialmente formulaQo e respeitado, sem que os procedimentos constitucionaiS relativos à apuração das responsabi!idades dos agentes do Poder Público, nas suas variadas hierarw
quías ou nas suas variadas esferas, sofra qualquer tipo de
intervenção de outros poderes ou ·de outras forças que, na
acusação daqueles que são adversários do sistema presidencialista de governo, sempre intervieram no processo democrático.
Então, acho- e isso foi muito bem levantado pelo Senador Nelson Wedekin - que precisamOs levar à opiniãO do
eleitorado brasileiro uma proposta honesta, uma proposta séria, de modo que não ilaqueemos a sua boawfé.
Não podemos, como políticos, como homens públicos,
a pretexto de atingir esse ou aquele objetivo dentro da estrutura constitucional do Estado brasileiro, levar ao eleitor uma
cédula como a que está proposta neste projeto, que contraria
objetiva e vis·ceralmente a Emenda n" 2, porque se fez de
tudo para se antecipar o plebiscito, incl.J.Sive violentando-se
-a Constituição.
- ,- Neste momento, depois de violentada a data estabelecida
pela Constituição pa'ra a- realização do plebiscito, busca-se,
através de uma cédula absolutamente inconstituciorial, nada
mais, nada menos do que ilaquear a boa-fé do eleitor brasileiro.
A cédula que está aqui proposta não obe<fece aos preceitos estabelecidos na ConstituiçãO.
-- -Precisávamos e pi'edsamos, cómo está propostO nesta
cédula, apresentada aqui através de emenda do Senado Federal, obedecer àquilo que dispõe a Emenda no:- 2:
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Porém, esta Cédula que veio da Câmara dos Deputados,
lamentavelmente, foi acolhida pelo Senador Nelson Carneiro.
Digo lamentavelmente porque não podemos desconhecer o
alto saber jurídico de S. Ex\ que a acOIIieu ao prÓlatar aqui
o seu voto.
Lamento que isso tenha acontecido, porque um jurista
do escol, da Sabedoria- e da responsabilidade do Senador Nelson Carneiro, jamais poderia- admitir comO conSHtudOnalmente procedente e válida uma cédula que tem o objetivO
- isso precisa ser dito -.,;_ de ilaquear a boa-fé do eleitor
brasileiro que vai ser chamado para decidir no plebiscito.
Em síntese, Sr. Presidente, o que quero dizer é que não
é lícito a nós legisladores, a Constituição não_ nos deferiu
a atribuição de mudar aquilo que se chama de cláusulas pétreas
da Constituição Federal. Vejo aí essa discussão sobre pena
de morte, essa discussão sobre se convocar o povo brasileiro
a um plebiscito para que se decida se adotamos ou não a
pena de morte, e eu me nego a participar da discussão sobre
o mérito de uma questão como essa, exatamente porque entendo que não se pode introduzir no sistema coristitucióTial brasileiro a pena de morte, porque a Constituição ã. proíbe. Ê
uma das chamadas cláusulas pétreas, cláusulas imodificáveis,
cláusulas que só podem ser modificadas por um outro poder
constituinte originário. como, por exemplo, uiria revolução
que anule todo o sistema legal vigente no nosso País.

a

Penso, então,--q-ue-não temos dentre as nossas competências essa de mudar aquilo que não está sujeito a mudança-s.
Nessa questão, lamento que a antecipação ·do plebiscito já
tenha sido consagrada, fato que_- quero chamar a atenção
-está sendo, nesse momento, questionado perante o Supremo Tribunal Federal e que poderá ter - até diria que não
tenho qualquer dúvida- um resultado contrário ao daqueles
que defenderam a antecipação - revisão constitucional.

A mesma coisa se refere a esta cédula, porque felizmente,
ao se alterar inconstitucionalmente o art. 2<:> do Ato das Disposições Transitórias, esqueceram-se de mudar a sua redação,
que foi repetida ipsis litteris. A Constituição, por meiO da
Emenda no:- 2, estabelece que o eleitor brasileiro vai ser chamaw
do hierarquicamente para decidir sobre a forma e o sistema
de governo. E nós não podemos fugir disso. Esta cédula que
veio da Câmara dos Deputados é um arremedo de fraude,
e nós no Senado Federal não podemos concordar, não podemos contemporizar com qualquer fraude que se venha perpetrar contra o texto constitucional em vigor.
A cédula constitucionalmente correta, Sr. _P_~e:sid~t;tte, é
a que foi proposta pelo Senado Federal, através de emenda,
apresentada pelos Senadores César Dias e Nelson Wedekin.
Essa cédula que não é a melhor, é a única cédula que pode
s~r submetida ao eleitor brasileiro, no momento em que ele
for chamado para decidir sobre forma e sistema de governo.
Não nos cabe, neste momento, escolher a cédula, a melhor ou a pior. Temos que fica-r -com·ã-ã.presentada pelo Senador Nelson Wedekin, porque essa· cédula é a que coincide,
19- Consultar o eleitorado sobre a forma de governo:
o eleitor quer que o Brasil Seja uma república ou uma monar- que se harmoniza, que se identifica com a Constituiçâo Federal.
quia?
·Eram essas as palavras qy.e eu queria aquf pronunciar,
Está é a prímeira indagação ciue a ConstituiçãO Federal
-,fazendo um apelo a esta Casa para que não submetamos_ o
deseja que se faça ao eleitor brasileiro.
E a segunda indagação é sobre o sistema. A Constituição Senado_ Federal, o Congresso Nacional, conscientemente. O
deseja saber, num segundo momento, mas no mesmo escru- S~~_a4o Federal, o Congresso N~cional, nã9 tem o poder de
tínio, na mesma cédula, qual o sistema de governo que o violar a Constituição. De vez em quando escuta-se dizer aqui
povo brasileiro deseja ter vigendo_ em nosso País: se o presi- que podemos violar, que podemos violentar a Constituição
porque essa é uma Casa política. Não podemos violentar,
dencialismo ou o parlamentarismo?

Janeiro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

~ Quinta~feira

21

543

mais rápida, mais prática, no que diz respeito ·ao interesse
não temos competênCia, não temos atribuição para violar ou
para violentar a ConstituiÇãO. -No momento em ·que a Viola- do povo brasileiro. Portanto, quero apelar a V. Ex•, ao Senador Marco Maciel e a outros presidencialistas para que, sem
mos, no momento em que a violentamos, a qualquer pretexto,
protelação, encontremos uma solução que interesse ao País.
tornamos o Poder Legislativo brasileiro vulnerável, porque
se sujeitã.ndo, objetivamente, con~ciente~e-nte, à Uma revisão Sabe bem V. EX" que nós, parlamentaristas, não estamos acenando que o parlamentarismo vai resolver todas as dificulw
por parte do Poder Judiciário, em matéria-- sobre a qual não
dades e a crise brasileira, mas. na minha opinião, vai consolidar
cabe discussão, não cabe dúvida, nós, lamentavelmente, vulneramos o Poder Legislativo e o submetemos a vexames cons- - o-processo democrático no nossO País, vai cortsolidar os partidos políticos, vai dar oportunidade de renovação de lideranças
cientemente adotados, através das nossas de_cisões.
neste País. Esse é o meu ponto de vista e, evidentemente,
De modo que eu que-na concluir o-meu discurso dizendo
que não temos como escolher cédulas. A cédula tem que choca-se com o ponto de vista de V. Ex• e de alguns que
defendem o presidencialismo. Mas, o que quero é apelar a
ser aquela que se harmonize com ·o texto constitucional. E
V. Ex•, ao Senador Marco Maciel e às lideranças que defendem
o mais grave: não precisávamoS sequer ·estar submetidos à
o presidencialismo e que procura:m, de uma certa maneira,
escolha de uma cédula, porque no texto original do Ato das
obstruir a votação desta matéria, para que encontrem uma
Disposiçõcs·-cons-t1ti..u::ionais--Transitórias remetia- a definição
solução para se definir o qUe -se V3.i"Jiiie.i:" no- ara 21 de abriL
da cédula à competência rotineira·. No Brasil, vêm~Se reali·
Então, nobre Senador Odacir Soares, espero que V. Ex•,
zando sucessivas eleições e, rotineiramente, essa competência
depois desta obstrução, e eu mesmo,_com este aparte, também
está deferida ao Tribunal Superior Eleitoral.
parte, para esclarecer e para pedir a compreensão de V. Ex~,
O Sr. Guilherme Palmeira - Senador Odacir_ Soares,
no sentido de que liquidemos esta questão, em função dos
V. EX' me concede um aparte?
interess-es do País e não de quem é parlamentarista ou presi·
dencialista.
O SR. ODACIR SOARES- Concedo o aparte a V.
EX'
O SR. ODACIR SOARES =-~Fico muito honrado com
O Sr. GuHherme Palmeira- Nobre Senador Odacir Soao aparte de V. Ex', primeiro, ~_to apre_ço, pela admiração,
res, todos nós que admiramos a oratória vibrante de V. Ex•,
pela relação de amizade que nós temos e pelo brilho do aparte.
como sempre, temos também o direito, em determinadas oca~
segundo. quero dizer que estamos praticamente de pleno
síões, de discordar-da sua tese, das suas colocações. Primeiro,
acordo. Entendo que essas questões devem ser votadas com
acho que a cédula pode ser inconveniente, ri:J.as nã-o é inconsti~
rapidez. Eu acho até que um dos nossos defeitos no Congresso
tucional. Na hora em que V. Ex~ proCui"ã discutir 3 constitucioé o de não enfrentar as questõeS. As _questões precisam ser
nalidade do plebiscito, já não Cabe a esta Casa apreciá~la.
enfrentadas. Eu acho que o novo Congresso precisa ·enfrentar
Fica dependendo de um parecer do Supremo Tribunal Fedeas questões. O novo Congresso, -de 1993, precisa enfrentar
ral, no caso. O que queremos é ciimjnir o que foi determinado
as questões objetivamente, quer dizer, nós temos matérias
pela emenda constitucional aprovada pelos 2/3 da Câmara
que merecem ser discutidas, ter a sua discussão aprofundada,
e do Senado, que antecipou a realização do plebiscito para
no meu entendimento~ nós precisamos aprofundar a discussão,
o dia 21 de abril deste ano. Precisamos dessas regras; porque
mas votar ãs matérias.
não chegamos a um acordo para que essa cédula, que não
é inconstitucional, riias que pode ser "inCoriVenieDte, nãó Seja
Entretanto, penso que não é lícito a nós, -legisladores,
aquilo e não condizente _com o plebiscito desejado, amanhã,
estarmos aprovando matérias suscetíveis de revisão pelo Supossa ser vetada pelo Presidente, podendo OSuperior Tribunal-- premo Tribunal Feder:al. Nós temos um leque enorme de
Eleitoral definir, em cómuln acordo com as lideranças polítiatribuições, um leque enorme de competência:s, e podemos
cas, uma cédula que seja mais Conveniente. O -qUe não deve~
exercitá-las sem violentar a Constituição, porque mi medida
mos é protelar essa decisão~ Isso já faz parte da Constituição,
em que violentamos a Constituição permitimOs que determique determinou o plebiscitO para o dia 21 de abril. Por que
nados segmentos da sociedade braSileira corram à Cõrte Suprotelar tudo isso? O País aguardã -uma -'definiçãO, a qual
prema para lá argüírem a inconstitucionalidade daquilo que,
depende de nós. V. Ex~, com muita propriedade e inteligência,
erradamente, votamos. Aconteceu exatamente isso em reladefende uma tese que já está superada. O ideal é que possan:iós
ção à questãO da antecipação do plebiscito, ou seja, não temos
chegar a um acordo _e que votemos essa matéria, para que
certeza hoje, no Brasil . . :. :. . é necessário também que se diga
no dia 21 de abril tomemos conhecimento__ do que deseja o
issO com tOdas as letra~\ - de que o plebiscito vai se realizar
povo brasileiro, Não acredito que V. EXf, tom a sua lucidez,
em abril, porque há uma argüição de inconstitucionalidade
com a sua inteligência; qlieir::l prótClar essa definição. Chegou
proposta no Supremo TriburiarFederaL QUeiramos ou não,
o momento, faz parte da ConstituiÇãO, e vártios ·acótdat; a
partidoS pOlíticos ingressaram junto ao -SuptCmó Tribunal Fefim de votar hoje, dando ·oportunidade ao povo brasileiro - deral com uma argüição de inconstitucionalidade da emenda.
de ser esclarecido a respeito do que é parlamentarismo, o
Esse fato, pór si só; já submete a re'alização do plebiscito
que é presidencialismo, e o que é monarquia. Nobre Senador
a um estado de fragilidade~ Não temos certeza se o plebiscito
Odacir Soares, ã:cho que aiilda está na hota dei converSarmos
vai ·se realiZar- ou não em abnl, e, não satisfeitos com iSSO,
para encontrarmos uma -solução: se podemos emendar ou
vamos agora aprovar um modelo de cédula que, por sua vez,
aprovar algum tipo de emenda, e se o projeto volta para
também fere o art. 2' da Emenda Co!lstítucional n' 2. O próa Câmara, pór quanto tempo airida vamos protelar tudo isso?
prio Projeto de Lei da Câmara, que estamos discutindo aqui,
No fim, não há prejuízo para os que áefendem·o parlamen-:..
diz o seguinte~
tarismo nem para os que defendem o presidencialismo, há
"Serão consider;::~_dos \encedores a forma e o sisteprejuízo para as instituições. SuperamOs difiCüldades, no presima -de- ·governo que obtiverem a maioria dos votos válidencialismo, nessa ·crise que ertfrentarilos há- pouco. Porém,
dos."
minha opinião é que, nó parlamentarismo·, a Solução seria
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O eleitor vai ser chamado a votar duas vezes: primeiro,

na forma de governo - república e monarquia; os sistemas
de governo serão o presidencialismo e o parlamentarismO.
Não podemos misturar forma de gove-rno com sistema de
governo. A minha preocupação é só e·ssa; Penso que não
temos essa competência ilimitada de violar a Constituição,

apesar de alguns Parlamentares entenderem que sim. Eu entendo que não temos. É por isso que existem, na Câmara
e no Senado, as Comissões de ConstituiçâO e Justiça, que
têm competência originária e privativa de, exatamente, retirar
dos projetas de lei e das emendas constitucionaiS tudo aquilO
que estiver viciado por inconstitucionalidade.
Finalizo dizendo: não temos em que optar. Só temos
um caminho: o eleitor só pode ser consultado, primeiro, sobre
a forma de governo; segundo, sobre o sistema de governo.
Não podemos inventar cédula nenhuma. Seria mais adequado
seguir aquilo que já estava escrito na Constituição, lioje uma
experiência vitoriosa da Justiça Eleitoral brasileira. Cabe à
Justiça eleitoral, em seu grau supremo, a elaboração da cédula
eleitoral em todos os diplomas legais que dispõem sobre eleições, toda vez que o eleitor for consultado sobre algo principalmente quando é consultado sobre o mais sagrado
dos direitos, que é a escOlha dos seus dirigentes: - ____ _
O Congresso está trazendo para o seu seio a realização
de uma experiência para a qual jamais foi chamado. Não
conheço, na história das eleições no Brasil, momento algum
em que o Congresso te'nha Sido chamado para elaborar a
cédula eleitoraL E, quando isso acontece, por iniciativa do
própriO Congres,so, ele inova cas-uisticamente. Essa cédula
eleitoral que veiO da Câmara é casuística e pretende fraudar,
engodar, enganar o eleitor brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presideilte.
O Sr. Jarbas Passarinho -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) palavra a V. Ex'

Concedo a
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- a discussão travada aqui em torno de parlamentarismo e presidencialismo. Não a considero pertinente neste momento. O
que se discute é a legislação, é como conduzir o plebiscito,
porque a data já está marcada.
Já foi dito aqui que o projeto não é perleito. Mas, se
ó fosse, Seria o primeirO ·na história da huirianidade. Nunca
vi nenhum projeto perfeito. Quando se quer pi-essa, é por
algumas razões que vou dizer agora. A principal delas é que
se legalize a doação paTa as campanhas.
Com os últimos incidentes ocorridos pelo Brasil afora,
qual o empresário que vai Ceâer capital ou avião para qmllquer
pregação do presidencialismo, do parlamentarismo, da monarquia; se náo tiver sido permitida, conse-ntida e legalizada essa
doação?
·- .. A cédula não· satisfaz? Muito bem! Quem sempre fez
a Cédula no Brasil? Não é o Tribunal Eleitoral? Pois combi~
iieinoS todos de" soHcitar ao -Senhor ·Presidente :._ o- LÍder
está aqui presente- que vete a cédula, e teremos uma legisla- ção. Para quêt }>ara caminharmos de_ntro dela na dir~ç_ão
• Qo plebiscito. Teremos prazo sufim.ente na· televis3o, nos' palanques, onde for neste Brasil, para pregar a nossa idéia,
para fazer o proselitismo em torno do parlamentarismo ou
d~ presidencialismo como sistema de governo.
Sr. Presidente, só quero chamar a atenção neste instante
em que estainoS discutiildo a questão do plebiscito: a data
já está marcada. Peço qUe todos reflitam bem sobre isso,
e a urgência se dá justamente pelo que acabei de dizer e
por outras razões também. Muito obrigado.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Consulto o
Plenário sobre a prorrogação da sessão por 30 rilinutos. (Pausa:)
Não havendo objeção do_ Plenário, está prorrogada a sessão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel, último orador inscrito.
-

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sena,donbs,
antes de produzir qualquer observação sobre o projeto que
O SR. JAR.8AS PASSARINHO (PDS- PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, relutei muito antes ora estamos discutindo, gostaria de frisar que falo em caráter
de pedir a palavra pela ordem, porque é antipático o que pesSOal. No -meu partido, cuja bancada tenho a honra de
vou dizer.
liderar nesta Casa, a questão é aberta. Resolvemos abrir a
Já são sete horas da noite. Pelo Regimento da Casa, q,uestão por entendermos que há no partido presidencialistas
e parlamentaristas e-, "conseqüentemente, não teria sentido
cada orador tem direito a 19 minutos para discutir. Se V,
fechar questão sobre matéria que, aliás, é de natureza constituEx~ verificar -qual foi a média, ela passou de, pelo menos,
30 a 35 minutos cada" um. Daqui a pouco não mais teremos - CiOnal. Esta também é uma matéria que não consta dos nossos
quorum para votar. Ainda temos oradoreS inscritos. Percebo estatUtos. Daí por que, ao fazer esta intervenção, o faço em
que V. Ex~ não poderá, evidentemente, fazer uma modific;:ação um caráter_ estritamen"te pessoal.
Com9 presidencialista, Sr. Pre_sldente, não poderia deixar
de fazer valer o Regimento sobre um, não tendo sido válido
sobre os outros. O apelo que gostaria de fazer aos próprios de produzir alguns argumentos que se me afiguram· imporCompanheiros é que se limitassem ao prazo que o Regimento tantes, no momento em· que estamos prestes a encerrar a
discussão da matéria.
permite. Daqui a pouco vamos ter outros oradores fazendo
Em primeiro lugar, gostaria de salientar o fato de que
encaminhamento de votação e, quando chegar a hora, não
teremos o argumento fundamental que estão traduzindo aqui, estamos, pela primeira vez na história republicana, realizando
um plebiscito. Certamente alguns djrão -q_ue em 1963 já tiveque é ter que votar para não voltar à Câmara. Perdoe V.
Ex' a intromissão.
·- mos· a prática: -de instituto semelhã.nte, um referendum, Por
se tratar de um instituto que não encontra precedentes,, o
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- V. Ex• tem
povo precisa estar adequada e suficientemente esclarecido
inteira razão no procedimento.
sobre o voto que vai dar.
Consulto o nobre Senador Ronan Tito se ainda deseja
No Brasil, temos praticado aquilo que se chama demoR
discutir a matéria-.
cr3.cia,i"epresentativa. Não iemos, conseqüentemente, tradição
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para discutir. Sem na_ prática da democracia partiCipativa, que tanto defendo.
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sen3.dores, ouvi Acredito até que com o desenvolvimento da microeletrônica,
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esse dispositivo ainda se encontra ·e-m vigor --:- que uma vez
sobretudo, será possível aprimorar, cada vez mais, o exercíCio
da chamada democracia semidireta, da democracia governano projeto retornando à Câmara, ele automaticamente entra
em urgência e é incluído na Ordem do Dia. O que a Câmara
te - segundo alguns a denominam - , fazendo, freqüentevai consumir. talvez, para reapreciar a matéria sejam 48 ou
mente, plebiscitos, referendos.
72 horas, não mais do que isso. E o Senado Federal não
O fato, pofém, é- que o pOvO riõ Brasil não tem experiência
deixa de cumprir o papel que é seu: de ser Casa revisora.
em manifestaÇões dessa natureza. Daí por que coiisidero imDiria Pimenta Bueno que o grãnde papel do Senado deveria
portantíssimo que haja um adequado e pleno debate sobre
as matériaS qUe serão suscitadas, principalmente se consideser o de Casa da Federação. Mas a raiz do bicameralismo
rarmos, Sr. Presidente, que vamos_ mexer no "coração" da
no Brasil está em permitir que a outra Casa, no caso o Senado
Constituição, que é o sistema de governo.
Federal, seja a Casa revisora - essa, aliás, creio ser a raíz
do bicameralismo - e não podemos deixar de cumprir esse
Recordo-me dos enciclopedistas franceses, que diiiam
papel numa matéria tão relevante, que vai disciplinar a con-·
que só é constitucional aquilo que disser respeito à Organisulta popular, abarcando todo o universo do eleitorado.
zação dos Estados, dos Direitos e- Garantias Individuais e
Sr. Presidente e Srs. Senadores, vamos admitir que o
a Tripartição dos Poderes. Os enciclopedistas franceses, que
Senado
não aprove a matéria; ou melhor, que a Câmara não
eram muito rigorosos na definição do que e~ constituciOnal,
aprove a matéria tempestivamente. O Tribunal Superior Eleiadmitiam, todavia, que aquilo que dizia respeito ao sistema
toral regulamentará. V. Ex~ sabem que, desde o instante
de governo é para usar a expressão de Afonso Arinos em que foi criada a Justiça Eleitoral, deu-se ao TSE um poder
organicamente constitucional, ou, para usar a expressão de
que nenhum outro tribunal tem: que é o poder de fazer Direioutros·constitucionalistas, materialmente constitucional.
to, de regulamentar as leis, ir muito mais além disso, ou seja,
O que hóuVe com relação a essa matéria? Cometemos,
suprir as suas lacunas, legislar os espaços em branco, regulaa meu ver, um erro -não canso ·de repetir- em anteciparmos
mentar matérias eleitorais. Portanto, essa matéria não ficará
o plebisci.~o.
sem a adequada regulamentação. O Tribunal Superior EleiAo votar contra a antecipação do plebiscito, nos dois
toral tem experiência no assunto, estando mais do que-habiliturnos, no Senado Federal, fiz questão de dizer o que, agora,
tado a fazer uma boa regulamentação dessa disciplina. Talvez~
estamos constatando por nossos próprios olhos: não há tempo
até, sem o viés partidário que caracteriza ·a atividade do políadequado para o_ debate da matéria. Estamos praticamente
tico.
há três meses do plebiscito, e a matéria nãó foi adequada
Sr. Presidente, sem querer fazer restrições aos ilustres
e suficientemente discutida, delxanao--ã-Opinião pública perparlamentaristas,
tão interessados na aprovação dessa matéplexa com relação ao· voto que terá de produzir, com relação
ria, ninguém pode desconhecer que essa cédula induz ao parlaa um tema sobre o qual terá de se manifestar, sem conhecê-lo
mentarismo; mais do que isso, indiretamente, induz, também,
em detalhes, em toda a sua extensão.
à. monarquia.
Sr. Presidente, a meu ver, se é reduzida a assimilação
O Sr. Raimundo Lira- Permite-me V. Ex• um aparte?
popular desse tema, vamos concorrer, c-om-este projeto, ainda .
mais para que haja equívocos na manifestaÇãO popular: ·
O SR. MARCO MACIEL- Antes de conceder o aparte
Quero, inclusive, referir-ine a uma· ques:t3o específica~
a V. Ex~. gostaria de fazer uma observação que me parece
que é justamente a questão da cédula. Se o povo já não
muito clara. Quem lê o art. 2'do Ato das Disposições Constitusabe adequadamente o que é parlamen~ax:i_smo, o __que é presi- cionais Transitórias verificará que há um só escrutíOio, mas
dencialismo, se ele não sabe o que é Monarquia e, talvez,
são duas as consultas: uma sobre forma de Estado_ e outra
saiba muito pouco o que é República, se a_ cédula não é sufique é a forma de organização de GovernO que aqui se chamou
cientemente clara, ela certamente vai levãr a que o resultado
de sistema, talvez seguindo a teoria de Hauriou.
do plebiscito não seja aquilo que o povo ·esteja realmente
Estamos sendo chamados no plebiscito a fazer duas escodesejando. Daí por que, Sr. Presidente, e~tendo que o S~nado
lhas: uma sobre forma de organização do Estado, se monarFederal não pode deixar de exercitar, ao apreciai' esta matéria,
quia ou república, e uma outra que é sobre o siStema de
uma tarefa que é especificamente sua, a -de ser Casa reVisora.
governo ou de forma de governo ou, se quiserem, de regime
No projeto aprovdo pela Câmara há muitos equívocos.
político.
Na própria cédula, que consta do projeto, diz ParlamenNo entanto, o que acontece, Sr. Presidente, é que a cédula
tarismo Republicano e Parlamentarismo Monarquia. Creio
reduz a uma consulta só.
que é Parlamentarismo Monárquico._ Mais adiante diz - aí
Essa é a leitura que faço. Posso estar equivocado, embora
já não é Uni erio,' quando há um pleonasmo -,diz HPresiden- eu tenha procurado ler o projeto sem nenhum viés presidencialismo republicano". Não conheço outro presidencialismo cialista, com a isenção que consigo tet com relação a essa
que não seja republicano.
matéria, olhando mais na ótica de eleitor. Mas o que vejo
claramente é que, ao-final, ficou uma única consulta: parla. Alguém argumenta que estamos lu!ªndo contra o tempo.
Eu diria, Sr. Presidente, que essa não é-, a meu ver, uma
mentarismo ou presidencialismo. E república passou a ser
questão tão procedente. Isso por duas razões: em primeiro
um adjetivo, passou a ser uma questão secundária, o que
lugar, uma vez aprovado o projeto - e ele chegou~ aqui, me parece que não é de bom alvitre, não é de bom tratamento.
quinta-feira da semana passada, sendo colocado no mesmo
Aliás, como o Senador Nelson Wedekin teve a-oportunidade
dia em regime de urgência- o Senado não está sendo desidio- de salientar, sou presidencialista, mas, talvez, mais do que
so, nem está tardando na apreciação da matéria. Uma vez presidencialista, sou republicano. Talvez, até pelo meu berço
aprovado no Senado - e pode acontecer essa aprovação hoje pernambucano. É muito forte o sentimento republicano e~
- se aprovado com emendas, retoma à Câmara dos_ Depu- Pernambuco. E não foi por outras razões que nós, em algumas
tados. Se não estou equivocado, no tempo em que a presidi, oportunidades, fizemos revoluções e, por nosso irredentism(),
-havia um dispositivo regimental que rezava - e penso que pagamos até com redução do nosso território.
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Talvez essa chapa tenha sido elaborada de forma bem-intencionada, mas é totalmente equivocada. Não podemos deixar que isso passe sem correção.
O Sr. Raimundo Lira- Seriador Marco Maciel, V. Erme concede um apa-rte?
O SR. MARCO MACIEL- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Raimundo Lira- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Senador Marco Maciel, a cédula aprovada na Câmara realmente represenla um mau começo, porque ela é inteiramente

peito do projeto de lei que regulamenta o plebiscito em nosso
País.
Devo dizer-lhe que as considerações de V. Ex•, de alguma
forma, vêm sendo feitas tãmbém por parlamentaristas.
Vou- apenas para citar alguns exemplos- referir-me,
inidai:nlimte, ao-D-eputado ROberto MagalhãeS, que, se não
estou equivocado, é Vice-Presidente da Frente Parlamentarista Ulysses _Guimarães, Ainda hoje, o Deputado Roberto
Magalhães, professor da Faculdade de Direito do Recife, disse, em emissora de televisão, num programa de difusão nacional, que,_ a seu juízo, a cédula proposta no projeto ora em
discussão era inconstítlicion:a.I.
Si. Pfesiderite, outfo exemplo {-Um documento que diz
respeito a um artigo publicado na Folba de S. Paulo de hoje,
de autoria do professor Leôncio MartinS Rodrigues. Ele, no
conieço do seu artigo, diz, com muita propriedade,:
"Alguns problemas existem nO mOdo- de apresenR
tar as_ opções" - referindo-se à cédula. Um deles,
talvez o mais grave, é ir contra o art. 29 das Disposições
Constitucionais _Transitórias. Q_artígq_ é clãro. Aos eleitores são submetid-as duas alternativas, com duas opções cada. No modelo de cédula aprovada na Câmara,"
-diz ele mais adiante- "a forma de Estado é transfOrmada num qualificativo de forma- governo: presidenCíã.lismo republicano, parlamentarismo republicano,
parlamentarismo monárquico.''

contrária ao te;Xto do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição Federal, que fala na consulta sobre forma de
governo e sistema de governo. Quem elaborou essa chapa,
se isso fosse possíVel, teria colocado apenas sim ou não. Quem
fosse a favor do parlamentarismo votaria "sim~' e__quem fosse
contra o presid~ncialísrno votaria "'n_ãó". Não podendo utilizar
esse artifício, bsou essa cédula,_ em que haverá uma única
consulta, quando está absolutamente claro que deve haver
um plebiscito cOm duas consultas: forma de governo e sistema
de governo. Entendo que a aprovação da cédula que veio
da Câmara dos Deputados enfraquece eticamente a própria
campanha do parlamentarismo. Mesmo que não tenha sido
esta a intenção, a chapa aparenta a existência de umã armação
no sentido de que a consulta beneficiasse o parlamentarismo.
Acredito que esta não seja a intenção dos seus comandantes
nesta campanha. Naturalmente uma suspeição desta natureza,
sem dúvida nenhuma, enfraqueceria a campanha pelo parlaR
Prossegue o professor Leôncio Martins Rodrigues em
mentarismo. PensO que, aprovada essa cédula, haverá a plena
possibilidade de se ent_rar com um mandato de segurança no
seu artigo, concluindo por salientar a total inconveniência
Supremo Tribunal Federal por ela ser absolutamente inconstida aprovação da cédula que está proposta no projeto ora
em discussão.
tucional. Não s_ou jurista, mas o texto da Constituição é tãO
Sr. Presidente, não desejo tecer outras considerações.
claro que não deixa qualquer margem de dúvidas em relação
Muitas e muitas poderia produzir que, de alguma forma, estão
a isso. Eram essas as consideraçõ_es que eu tinha a fazer,
Senador Marco Maciel. Sem querer, neste momento, entrar expressas em emendas que foram apresentadas. Reservarno mérito do sistema de GoVerno, eu gostariã. de dizer que
roeRei o. dire~to de discutir a matéria por ocasião da votação
das emendas.
um dos grandes erros da nossa história é extamente _a falta
GOstaria de me referir a uma delas, por considerá-la aprode aperfeiçoamento das experiências que temos ao longo dos
priada para o momento, a que diz respeito ã qlieStãt)tepublianos. Tínhamos um sistema educacional falho. Em vez de
esse sistema ser aperfeiçoado, mudamos totalmente:_ saímos cana. No projeto, elide-s_e a possiblidade da propaganda repudo sistema europeu para o americano. E hoje observamos
blicana. E volto a diz_er que, para mim, a qUestão da república
esta grande desorganização e in_eficiêricía que é o sistema edué fundamental. Sou presidencialista, mas antes de ser presiden·
do nosso País. Temos uma experiência no pfesidencialismo, - cialista, sou republicano.
indiscutivelmente com muitas falhas. Em vez de aperfeiçoar
- Considero que o projeto contempla apenas três frentes:
um sistema no qual temos uma longa experiência e do_ qual
a monárquica, a presidencialista e a parlamentarista. No pleconhecemos todas as mazelas, as_ dificuldades_e_os_defeitos,
biscito somos chamados a nos manifestar sobre quatro temas,
vamos mudar para um sistema parlamentarista. Insiste-se nis- não se contempla a frente republicana. Sei que há, na socieso, mesmo considerando que a tradição política brasileira não dad_e, pessoas interessadas em defender o modelo republicano
tout court, pura e simplesmente. No último debate de que
se faz através da maioria parlamentar, do exercício do partido
participei no Recife havia um grupo de professores universipolítico ou do treinamento c dedicação_dos _seus membros
da administração, mas, sim, do trabalho congressual, que cha- tários que se interessavam exclusivamente -em discutir a quesmamos nos Estados do assembleísmo. Tenho as minhas dúviR tão republicana.
Desse modo, Sr. Presidente, considero que o projeto
das se, caso seja aprovado o parlamentarismo, não faremos,
novamente, daqui a dois, três ou quatro anos, em uma aguda
tem a falha grave, a meu ver, de não abrir espaço para a
pregação republicana, que, há mais de cein anos informa o
crise política da sociedade, um outrO plebiscito para que volte
-o presidencialismo. Peço a Deus que isso nãO venha acontecer, nosso constitucionalismo- desde 1891.
Aliás,__~ repUblica, no Brasil, sempre foi considerada dismas acredito que será esse o nosso futuro em termos de sistema
de governo. Termino aqui o meu aparte, Senador Marco Mapositivo _inal1erável na nossa Constituição. Era uma cláusula
ciel, profundamente preocupado com essa cédula que, já de ·pétrea. Pela -primeira vez no constitucionalismO brasileiro,
início, -descredencia a nossa consulta. Muito ob_rigado.
clesde 1891, se admite que a república sejã Um instituto passível
de mcdificação ou reforma. Nunca se admitiu isso no constitucionalismo brasileiro.
O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Raimundo
- · Daí por que, Sr. Presidente, sem qúerer me prolongar
Lira, agradeço o substancioso aparte de V. Ex~ que, de alguma
em co-nsiderações, go~taria; de plano, de fazer essas ~uas obforma, muito fertilizou o debate que estamos travando a res-
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servações, reservando-me para produzir outras quando da votação da matéria.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidenté. Multo- obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Encerrada
a discussão.
Passa-se à votação do projeto.
Em votação o Projeto de Lei da Câmara n"' -I, de 1993,ressalvadas as emendas e os destaques.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiror- Concedo a
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, por cinco minutos,
para encaminhar a votação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encaminhar
a votação. Sem revisãO do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, quero ressaltar a posição do meu Partido, o Partido
dos Trabalhadores, sobre as regras do plebiscito e, em especial, sobre a forma da cédula eleitoral.
Todos, tanto os que defendem o parlamentarismo, quanto
os que apóiam o presidencialismo, no Partido dos Trabalhadores, somos consensuais em defender que a cédula eleitoral
seja muito clara, para possibilitar ao eleitor a escolha entre
o sistema de governo e a forma de govemo._Avaliamos que
o importante é que esteja com clareza na cédula, primeiro,
a opção entre a monarquia e a república, e, depois, a escolha
entre o presidencialismo e o parlamentarismo.
Consideramos correto que haja sorteio, pelo Tribunal
Superior Eleitoral, do_ nome que virá primeiro: se monarquia
ou república; se parlamentarismo ou presidencialismo.
Assim sendo, a nossa posição hoje serã a-de votar favoravelmente à cédula que confere essa possibilidade, aliás prevista
nas normas da Constituição Federal.
Quero ressaltar que o· Partido dos Trabalhadores só definirá a sua posição oficial sobre o presidencialismo ou o parlamentarismo após plebiscito entre todos _os seus filiados_ no
território naciOnal. Esse plebiscito, que -originalmente estava
marcado para o dia 14 de fevereiro, fOi -ãdiado para o dia
14 de março. Isso implicará a possibilidade daqueles que defendem o parlamentarismo ou o presidencialisinO participarem
das programações de televisão e de rádio. Aqueles, como
os Deputados José Genoíno e José DirCeu;-que já têm a
sua opção clara pelo parlamentarismo, por exemplo, poderão
participar dos programas da frente parlamentarista, que defende o parlamentarismo. Aqueles, do Partido dos Trabalhadores, como o Deputado Vladimir Palmeira e O Deputado
Hélio Bicudo, que defendem o presidencialismo, poderão participar da frente presidencialista.
Quero ressaltar que considero a minha posição pessoal
ainda em evolução. Tenho dito que não consegui ainda entusiasmar-me, Como meu-s -colegas de Partido, extraordinariamente, seja pelo parlamentarismo, seja pelas vantagens do
presidencialismo. Avalio mesmo que deveríamos ter a oportunidade de experimentar por mais algum tempo o presidencialismo, ainda mais porque a experiência cOm Fernando CoUor de Mello não fortaleceu o presidencialismo, nem satisfez
aqueles que, como eu, em 1988, embora não constituinte,
mas no âmbito do Diretório Nacional do PT, optaram pelo
presidencialismo com clareza, porque avaliavam a importância
de, no Brasil, experimentarmos o presidencialismo, ainda mais
depois de toda a campanha das "Diretas Já,., da campanha
de 1984. que mobilizou milhões de brasileiros. Estou- atento
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ao debate, aprendendo muito com os meus colegas Senad~res
nesse riqUíssimo debate sobre a forma de governo.
Corri todo o respeito pelo Deputado Cunha Bueno, apenas informo que 1 c_om clareza, já ten_ho a minha opção pela
república, e não mais pela monarquia. Também tenho a minha
opção pela eleição direta do presidente, seja no sistema parlamentarista, s~ja n() _sistema presidencialista, e mais, em dois
turnos. Disso não podemos abrir mão, porque avalio os dois
turnos como uma forma aperfeiçoada de eleição do presidente.
Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Dirceu
a matéria.

Carneiro)~ Em

votação

O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.-- -------O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra a V. Ex•
O SR. MARCO MACIEL .=Sr. Presidente, solicito de
V. Ex" um esclarecimento: como se trata de matéria em que
não há acordo e, conseqüentemente, matéria controvertida
e que será submetida a votos, gostaria que V. Ex•, ao anunciar
a votação do projeto, se possível, já antecipasse também qual
vai ser o procedimento a ser adotado com rc:::lação à~ emendas
é aos destaques que foram oferecidos às emendas para que
nós possamos, a partir disto, di_spor das condutas que vamos
-adõtar aQui em Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Como V. EX'
sabe, os procedimentos aqui são os regimentais, os re-gulares
e os normais. Coloca-se em votação o projeto, ressalvadas
as emendas; posteriormente, as emendas com os destaques
solicitados.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

r.::::

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caríiefro
Passa-se à
·votação das emendas.
Nos termos do art. 300, inciso {II, do Regimento InternO~
as·emeitdãs, -por terem recebido parecer contrário, devem
ser votadas em globo.
Há, no entanto, sobre a mesa, requerimentos de destaques que serão lidos e votados em seguida.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 52, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votaç_ão em separado, para a Emenda
oferecida ao PLC n• 1, de 1993.
Sala das Sessões, 20 de jaiJeíro de;: 1993. -Senador Marco
Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação
o requerimento de destaque à Emenda ~ 9 1.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado. A matéria a que o -reqtierimerito -se tefere será colocada
a votos oportunamente.
o
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ___:-SObre a mesa,
requerimento de destaque que será lido pelo Sr. 19 Secretário.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 53, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regiinento Interno,
requeiro destaque, para votação- em separado, da emenda
n• 1 oferecida ao PLC n•1, de 1993.
~~
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Nelson
Wedekin.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Esse requeri·
menta fica prejudicado, por já ter sido aprovado o destaque
à Emenda n"' 1.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 54, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno.
requeiro destaque, para votação em separado, para a Emenda
n• 2 oferecida ao PLC n' 1; de 1993.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. ___: Seriador Marco
Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação
requerimento de destaque à Emenda n9 2.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será colocada em votação oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre à mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte
.
REQUERIMENTO N• SS, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação- em separado, a Emenda n"'
3 oferecida ao PLC n• 1, de 1993.
Sala das Sessões, 3 de janeiro de 1993. -Senador Marco
Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação
requerimento de destaque à Emenda n9 3.
Os .Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria que se refere o requerimento de destaque será
submetida a votos oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
~
~
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 56, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda
n• 4 oferecida ao PLC n•1, de 1g93.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Marco
Maciel.

O Sr._ Dirceu Carneiro, 19 Secretário, deixa a cadeira da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Mauro Bene-

vides, Presidente.

Janeiro de 1993

O SR. PRESIDENTE (Mauro llenevides)- Em votação
o requerimento de destaque para a Emenda n9 4.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria a que o requerimento se refere será sUbmetida
a votos oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1!'
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 57, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, da bancada
n• 5 oferecida ao PLC n• 1, de 1993.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Marco
Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento de destaque para a Emenda n"' 5.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peimanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria a que o requerimento se refere será submetida
a votos oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento de destaque que será-lido
pelo Sr. 1• Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 58, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque·, para votação em separado, da emenda
n• 6 oferecida ao PLC n• 1193.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Marco
Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento de destaque para a Emenda n9 6.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria a que o requerimento se refere será submetida
a votos oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento de destaque que será lido
pelo Sr. 1• Secretário.
É lido o seguinte.

REQUERIMENTO N• 59, DE 1993
Nos tennos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno
requeiro destaque, para votação em separado, emenda n~" 6,
~
oferecida ao PLC n• 1, de 1993.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador NelfiOII
Wedekin.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência esclarece que este requerimento agora lido se considera
atingido pela prejudicialidade, já que o anterior versava sobre
a mesma matéria.
-
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Sobre a mesa, requerimento de destaque que será lido
pelo Sr. 19 SeCretário.
-

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 60, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimênto_ Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda
n' 7 oferecida ao PLC n' 1, de 1993
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Marco
Maeiel.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento que acaba de ser lido.
Os_ Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que o requerimento se refere Será submetida
a votos oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. Fazendo soar
a campainha) - A Presidência consulta o Plenário sobre a
prorrogação da sessão·por2 horas, para que possamos concluir
as votações. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário~

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 61, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda
n• 11 oferecida ao PLC n' I, de 1993.
~
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993._~ Senador Marco
Maclel.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Em votação
o requerimento de destaque que acaba de ser lido.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pern'lanecer
seutados .. (P~ausa.) _ .
Aprovado. " . .
~
.· A matéria a que- o requerimentO se refere será sUbmetida
a votos oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr._ 19
Secretário.
__________ .
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 62, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, Emenda n9
15 oferecida ao PLC n• I, de 1993.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Nelson
Wedekin.
··
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação
o requerimento de destaque que acaba de ser lido~
Os Srs. Senador;es que o aprovam queiram pennanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que o requerimento se refere será submetida
a votos oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário."
É lido o segninte
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REQUERIMENTO N• 63, DE 1993
Nos ternÍos do art. 312, alínea b, ciO Regiment~-IDtefDo
requeiro destaque, para- votaçao em separado, da Emenda
n' 16 oferecida ao PLC n' 1, de 1993.
Sala das Sessões, 20 de janeiÍ'o de 1993. -Senador Marco
Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Em votação
o requerimento de destaque que acaba de ser lido.
Os Srs. Senadores que estivereni de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será opo11unamenta submetida a voto.
Sobre a mesa, re-querimento que será lidO pelo Sr. 19
Secretário.
- -É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 64, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno
requeiro destaque, para votação em separado, Emenda n9
17 oferecida ao PLC n' 1, de 1993.
Sala das Sessões, 20 de janeiro 'de 1993. -Senador Nelson
Wedekin.
~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Em votação
o requerimento que acaba de ser lido.>
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram perman-ecer sentados. (Pausa.)
·~ '
Aprovado.
A matéria será oportunamente submetida a voto.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
·
··
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 65, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b~ do Regin:J.ento Interno,
requeiro destaque, para· votação em separado, da Emenda
n' 18, oferecida ao PLC n' I, de IQ93.
~ ·
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993" -Senador Marco
Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Em votação
o requ_erimento que acaba de ser lido._
_
_
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será oportunamente submetida a voto. Sobre
a mesa, requerimento de destaque que será lido pelo Sr. }9
Secretário.
É lido~o seguinte
REQUERIMENTO N• 66, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, emenda n9 19
oferecida ao PLC n• 1, de 1993
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Nelson
Wedekin.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -Em votação
o requerimento que acaba de ser lido.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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A matéria será oportunamente- Submetida a voto. Sobre
a mesa, requerimento de destaque que será lido pdo Sr. to
Secretário.
__ ___ __
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• (;1, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regiinento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, emenda_n9 20
oferecida ao PLC n• 1 de !993. ,
.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Nelson
Wedekin.
O SR. PRESIIl'ENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimeilto que acaba de ser lido.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria- será opõrtunamente submetida a voto. Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
:é. lido o seguinte
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento que acaba de ser lido.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será oportunamente submetido a voto~
O Sr. José Richa ordem.

Sr. Presidente, peço a palavra pela

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador José Ricli3..

Concedo

O SR. JOSÉ RICHA- (PSDB- PR.o Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, apenas para-demonstrar
ao Plenário do Senado a manobra de obstrução da votação
deste projeto. Praticamente quase todas as emendas foram
destacadas. O que nos vai obrigar a votar uma por uma das
emendas, quando poderíamos "otar, para adiantar o expediente;, não tomar tanto tempo da Casa, pois há outras matérias igualmente importantes, em bloco, de acordo com o parecer do Senador Nelson Carneiro a favor ou contra as emendas.
REQUERIMENTO N• 68, DE 1993
O projeto é bom. Nele foram incluídos todos os pontos
que representaram avanço no rumo do acordo, tanto é que
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
eu, que acompanhei toda a discussão para uma composição,
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda
um acordo na Câmara, quando percebi que o que se pretendia
n' 21, oferecida ao PLC n• !, de 1993
na Câmara era simplesmente a obstrução do projeto de regulaSala das Sessões, 20 de janeiro de 1993.- SenadOr Marco
mentação, porque parece que os presidencialistas têm medo
Maciel.
do povo, não querem o plebiscito ou querem, pelo menos,
tetãrdar- if reguUimentãÇão":- De- um rado, --recrãiilãrii- que-nao
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação
há tempo para esclarecer a população; de outro lado, obstruem
o requerimento de destaque que acaba de ser lido.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram per- a aprovação do regulamento do plebiscito para possibilitar
o início da campanha.
manecer sentados. (Pausa.)
Então, goStaria de deixar registrado que destacar todas
Aprovado.
essas emendas num projeto bom, que já representou avanço
A matéria será oportunamente submetida a voto.
Sobre a mesa, requerimento que será lido_ pelo Sr. 1~ de um ano de discussão praticamente na Câmara dos Deputados, é simplesmente não querer regulamentação alguma.
Secretário. .
Por isso, recomendo aos nobres companheiros, Senadores desÉ lido o seguinte
ta Casa, ·que rejeitemos todas as emendas para possibilitar
que este projeto Vá,- imediatamente, ·á sanção do_ Presidi:mte
da República para que, sancionado, possam os diversos simpaREQUERIMENTO N• 69, DE 1993
. tizantes de cada movimento, monarquia ou república, parlaNos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, mentarismo ou presidencialismo, organizem-se para iniciarequeiro destaque, para vótação em separado, da Emenda rem, imediatamente, a campanha de esclarecimento popular,
n' 23 oferecida ao PLC ri• 1, de 1993.
para que a população brasileira possa, conscientemente, escoSala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. --"-Senador Marco lher forma e sistema de governo que ache mais adequada
Maciel.
ao nosso País.
Por isso, quero fazer essa conclamação, em benefício
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
do esclarecimento popular: não mais permitamos manobras
o·requerimento que acaba de ser lido.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queini.in per· que visem adiar a regulamei:lfãÇlio dessa matéria. Estamos
a três meses do plebiscito, o que sigriifiCã que daqui a 29
manecer sentados. (Pausa.)
dias os programas de rádio e televisão têm que ir para o
Aprovado.
ar, as diversas frentes organizadas têm_ 4~- c9ntratar equipe
A matéria strá oportunamente submetida a voto~
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1n de profissionais, têm de produzir os programas para colocá-los
diariamente no ar até dois dias antes do plebiscito. Portanto,
Secre~ário.
- · · -· ·
não haverá tempo hábil. Se uma emenda for aprovada, o
projeto volta para a Câmara.
REQUERIMENTO N' 70, DE 1993
Durante um ano tentou-se negociação e não se conseguiu
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, por manobras obstrucionistas. Se esse projeto voltar à Câmara
vai haver nova guerra, não vai haver acordo, nem respeito
requ~iro destaque, para votação em separado, da Emenda
a acordo que pudéssemos celebrar nesta Casa. Assim, não
n' 25 oferecida ao PLC n' !, de 1993.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -Senador Marco acredito que, neste período extraordinário, a Câmara possa
votar as emendas introduzidas pelo Senado neste projeto.
Maciel.
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Por isso, manda o bom senso-Que~- em respeito ao povo
brasileiro, regulamentemos imediatamente essa matéria para
inici:iriri.OS a campanha de esclarecimento.
O Sr. Nelson Wedekin- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a palavra o nobre Líder Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
não fui citado nominalmente pelo Senador José Richa, mas
sinto-me alcançado pelas palavras que acabou de proferir,
por uma razão bastante simples: tenho várias emendas parece ser direitO regimental, direito tradiciOnál, de tOdO Senador que apresenta emendas fazer os seus destaques. Esta é
a manobra. A manobra não é obstrução. A manobra é nos
indispor a,posições que ternoS quanto ao P-lenário, porque
é certo que já é tarde, que esta discussão é complexa e que
muito Senadores têm seus compromissos, mas a manobra é
diferente. A manobra é nos indispor contra os Srs. Senadores
aqui pn~sentes, e tenho a certeza de que isso será repelido
por todos, porque estamos no exercício elementar do direito
de Senador nesta Casa. O Sr. Marco Maciel -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a palavra o nobre Líder Marco Maciel.
O SR. MARCO .MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem. -Sr. Presidente, já que houve uma manifestação
do Senador José Richa, sintoRme também na obrigação, a
exemplo do que fez o Senador Nelson Wedekin, de prestar
um esclarecimento à Casa. O projetO éhegou aqui no fim
da semana passada e, imediatamente, foi colocado em urgênR
cia, iD.clusive com o meu voto. Então, Sr. Presidente, não
está havendo nenhuma manobra dilatória, pelo contrário, o
projeto recebeu uma tramitação prioritária tão logo chegou
na Casa. E mais~ hoje não houve nenhuma obstrução de nossa
parte. O projetO, irtclusive, foi Votã.do sem nenhuin pe"dido
de verificaÇãO·,-o que pOderíamos ter feftó.
Então, -sr. Presidente, como lembrou, com propriedade,
o Senador Nelson Wedekin, não está havendo da nossa parte
nenhuma obstrução. Agora, o que não ·cOnsideramos correto
é permitir que- se aprove um projeto que na -Câmara não
for adequadamente discutido, nem o está sendo aqui no Senado Federá!, e que venha a distorcer o resultado dO plebiscito.
O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a palavra o nobre Líder José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) ~Sr. Presidente, corno vamos entrar
agora no processo efetivo de votação das emendas e dos destaques, quero crer que -seja recomendável que essa votação
seja feita noniiri:ilmente. Todos os Senadores estão presentes,
e pelo sistema eletrônico a votação será--rapida.
Essa proposição é em termos de que no PMDB, por
exemplo, não temos como expressar o voto de liderança, uma
vez que mesmo que a maioria do partido seja parlamentarista,
mesmo que haja uma posição majoritáTÜI.-do partido em prol
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do sistema de governo parlamentarista. há também aqueles
que questionam, por exemplo, o modelo de cédula ou a natureza de alguns pontos deste projeto de regulamentação. O
PMDB, portanto - e creio que isto é verdade para o PFL
e para outros partidos - não pode dar o ·voto simbólico de
liderança, sob pena de afrontar os sentimentos e o pensamento
legítimo de cada um de seus membros.
Então minha proposta, Sr. Presidente, é que façamos
votação nominal. Já que iremos votar emenda por emenda,
a votação eletrônica facilita e agiHza a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneyides) - A Presidência faz chegar à mão de V. Ex• o requeriMento já minutado
para recebimento da sua assinatura.
·
Srs. Senadores, o nobre Líder José Fogaça requer votação
nominal para essa matéria.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 71, DE 1993
Nos iermos do art. 294 do Regimento Interno; requeiro
votação nominal para o Projeto de Lei da Câmara nQ 1, de
1993.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993.- Senador José
Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento do Senador José Fogaça.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Concedo_ a palavra ao nobre Relator, Senador Nelson
Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, meu parecer foi proferido há várias horas. Muitos dos nobres colegas
não estavam presentes, por isso, vou sintetizá-lo. A Relataria
opinou contra todas as emendas. As Emendas ngS 1 e 2, que
são semelhantes e que dizem respeito à cédula para o plebiscito, não têm a melhor redação, embora não pareçam inconstitucional. Apesar disso, a Relataria fez um apelo ao Presidente
da República, isto é, se a emenda fosse aprovada pelo Plenário, S. Ex• deveria vetá-la, para pemiitir que o Tribunal Superior Eleitoral publicasse uma cédula que melhor atendesse
ao disposto na Constituição de 1988.
Devo esclarecer, Sr. Presidente, que as emendas devem
ser lidas e sempre que possível prestado um esclarecimento
a respeito, porque elas se referem a assuntos diferentes e
nem todos os colegas estão informados a esse respeito.
Um grande número de emendas visa principalmente e isso é que é grave- a incluir, ao lado das frentes parlamentares, sujeitas à fiscalização,- os partidos políticos. Os partidos
políticos passariam a ter a possibilidade de angariar recursos,
ainda que não fosse ess_e talvez o objetivo, mas qualquer parR
tido político se faria intérprete de um pensamento e, através
desse pensamento, poderia recolher recursos junto a pessoas
físicas ou jurídicas e poria em risco_ o bom nome, o conceito
da classe política.
Não podemos transigir nesse ponto, Sr. Presidente. No
dia em que todos os partidos políticos, estimulados pela lei,
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puderem bater às portas das residências e das empresas pedindo recursos, estaremos restabelecendo aqui aquele ambiente
que marcou o famoso plebiscito de 1962 ou 1963, que foi
a maior prova de corrupção que este País já viu.
Como Relator;Sr. Presidente, espero que o Senado, com
a sabedoria de sempre, decida. A mim cabe apenas acolher
o resultado e me render à decisão do Plenário.
O SR. PRESIDENT-E (Mauro Beitevides) - Atenção,
solicito aos Srs. senadores que ocupe-m oS--seus respectivos
lugares.
Srs. Senadores, mais Uma vez a Mesa está pretendendo
ser a mais -didática possível. Por isso, vamos- fãzer a votação
em glqbo ~a~ emendas de parecer contrário, que não foram
destacadas, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 22, 24, 26.
Os Srs. Senadores já podem votar.
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O SR. JOSÉ FOGAÇA - Neste caso, evidentemente,
como são emendas que receberam parecer contrário do Relator sem pedido de destaque, parece-me óbvio, o PMDB vota
unão".
O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Desejo fazer uma retificação. Se são
as emendas de parecer contrário, nada temos a opor.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à
votação em globo das emendas de parecer contrário, que não
foram destacadas.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC) - Sr. Presidente, eu gostaria de encaminhar pela minha Bancada, o PDT;
meu voto é "não".
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB -::- MT)
-Sr. Presidente, o meu voto é "não", mas a questão está
aberta na Bancada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE) -Sr. Presidente,
reiterando, o nosso voto é '"não'' co_mrel::~.ção a essas emendas.
O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides) -Pelo visto,
não tem ninguém cóni voto "~rm:_•, tOdos votam "não".
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se â votação.)

O SR. JOSÉ RICHA -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. JOSÉ RICHA (PSDB - PR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, só queria que a Mesa
orientasse: para votar a favor do parecer do Relator ...
O SR. PRESID"ENTE (Mauro Benevides) -Já estamos
votando a própria emenda. Quem votar "sim" vota a favor
da emenda, quem votar "não" vota contra as emendas, agora
apreciadas em globo.
O SR. JOSÉ RICHA- O "não", portanto, é de acordo
com o parecer do Relator. que rejeita as emendas. É isso?
São as emendas destacadas?
Votam "Sim" os Srs. Senadores:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Exatamente.
Aureo Mello
Mas, para que não estabeleçamos nenhum ponto de confusão,
Epitácio Cafeteira
nobre Senador, quem for a favor da emenda vota "sim",
Hydekel Freitas
quem for contra vota "não".
Magno Bacelar
O SR. JOSÉ RICHA -Então voto "não", Sr. Presidente.
Votam "Não" os Srs. Senadores:
Affonso Camargo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota
Albano Franco
o Líder do PFL?
· · Alfredo Campos
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- "Sim", Sr.
Almir Gabriel
Presidente.
Alvaro Pacheco
Peço aos nobres Senadores que nos acompanhem nessa
Amir Lando
manifestação, porque, a exemplo de muitos colegas que se
Bello Parga
manifesüm3.in Sobre a matéria, a cédula que estamos ofereBeni Beras
cendo é muito melhor do que a aprovada na Câmara.
Carlos de Carli
Carlos Patrocínio
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota
Cesar Dias
o Líder do PSDB?
Chagas Rodrigues
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI)- "Não",
Dario Pereira
Sr. Presidente, de acordo com o Relator.
Dirceu Carneiro
Eduardo Suplicy
O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra pela
Esperidião Amin
ordem.
Flaviano Melo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
Garibaldi AJves
a palavra a V. E~
Gerson Camata
Gilberto Miranda
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela ordei;Il. Sem
Iram Saraiva
revisão do orador.) - Sr. Presidente, fndago a V. Ex~ se
Irapuan J uni o r
estamos votando a emenda que altera a cédula. Parece-me
J arbas Passarinho
que houve engano do Senador Marco Maciel.
João Calmon
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Não, essas
João Franca
matérias não foram destacadas.
João Rocha

Jorlas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Fogaça
José Richa
)osé Sarney
Julio Campos
Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
Levy DiaS
Louremberg Rocha
Lucídio Portella
Luiz Alberto
Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda
Marco Maciel
Mario Covas
Meira Filho
Nabor Júnior
Nelson Carneiro
Nelson Wedekin
Ney Suassuna
Odacir Soares
Paulo Biso!
Pedro Simon
Raimundo Lira
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Saldanha Derzi
Teotonió Vilela'
Valmir Campelo
Wilson Martins
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)Vou proclamar o resultado,
Votaram SIM 4 Srs. Senadores; e NÁO, 57.
Abstenção: O.
Total de votos: 61.
Foram rejeitadas as emendas que tinham parecer
trário.
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perrnitirido, conseqüentemente, que melhoremOs o projeto
aprovado pela Câmara.
O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente_, peço a palavra
para uma questão de ordem.
con~

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à
votação em separado das emendas destacadas, uma a uma.
Atenção, Srs. Senadores, todos devem permanecer em
seus lugares.
Em votação a Emenda n9 1.
O SR. NELSON WEDEKIN- Sr. Presidente, peço a
palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem V. Ex•
a palavra.
O SR. NELSON WEDEKJN - (PDT __.: SC. Para um
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria que V. Ex~ informasse o Plenário dê que se trata
a Emenda n<? 1, porque creio que os Senadores não estão
cientes do seu conteúdo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência vai e-Sclarecer V. Ex•
"Art. zo-A votação far~se-á por meio de cédula
oficial única, impressa e distribuída exclusivamente pela Justiça Eleitoral, conforme modelo anexo, dobrável
ao meio, para resguardar o sigilo.
A ordem dos dizeres da cédula será objeto de
sorteio pt'ilo Tribunal Superior-Eleitoral."
Emenda do nobre Senador Nelson Wedekin.
Srs. Senadores, agorâ com os esclarecimentos da Mesa,
V. Ex'' já podem votar.
Os Srs. Seiiildóres que foreln favoráveis à emenda votam
"sim", os que forem contrários votam "não". Não há mais
dúvida, Srs. senadores.
O SR. NELSON WEDEKJN - Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar o voto do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .:._Tem V. Ex'
a palavra.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC .. Para encami·
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
creio que todos nós estamos com alguma pressa, mas também
não custa votarmos com algum cuidado.
Esta é a emenda que diz respeito à Cédula que, de um
lado, tem Forma de Governo: Monarquia e República e do
outro lado, Sistema de Governo: Parlamentarismo e Presidencialismo. Há tempo para a Câmara vota!, -é constitucional,
facilita o eleitor, não obstrui, enfim, toma esse projeto justo
e adequado, como é da nossa opinião.
O Sr. Marco Maciel -- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beiievides) - Concedo
a palavra a V. Ex a
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nosso voto é "sim"
e peço aos colegas que por razões já expostas votem "sim",

O SR. PRESIDENTE (Màuro Benevides) - Para uma
questão de ordem, concedo a palavra ao nobre Líder Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS-SC. Para u-ma questão
de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, salvo
absoluto melhor juízo, o esclarecimento que o Senador Nelson Wedekin, autor da emenda, prestou está desconforme
com o teor do que V. Ex~ leu, pois a única alteração que
existe em relação ao texto, aprovado pela Câmara é que
"acresce, pelo Superior Tribun_~ Eleitoral.''
O Sr. Nelson Wedekin- Sr. Presidente, peço a palavra
para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
SR. NELSON WEDEKIN (PDT -SC. Para um esclarecimento. Sem revisão dourador.)- Sr. Presidente, de fato,
considerando os textos do projeto e da emenda, o único acrés~
cimo é esse. Ocorre qtie ffiuda o anexo, que é a cédula.
H A votação far-se-á por meio de uma cédula oficial, única
e impressa e distribuída exclusivamente pelo juiz, conforme
modelo em anexo."
O Sr. Esperidião Amin -Então, muda o modelo também.
O SR. NELSON WEDEKIN -É claro que muda.
O SR.. PRESIDENTE (Mauró Benevides) - A Presidência, diante da intervenção do nobre Líder Esperidião
Amirn, se dispôs a fazer uma confrontação entre os dois modelos. Evidentemente, a cédula anexada à emenda, realmente
difere da que foi enviada pela Câmata dos Deputados. -No
primeiro, forma de governo: República e Monarquia; no documento da Câmara: Parlamentarismo. Com dois_ quadros
à direita, republicano e monarquia.
··
A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que essa matéria integr-3; o Avulso da Ordem do Dia. Se houver qualquer
dúvida, os Srs. Senadores podem compulsar o A vuls_o e haverão de dirimi-la- ou dissipá-Ia, corno quer um companheiro
nosso.
O Sr. Esperidião Amin --Sr. Presidente -ainda prosseguindo na questão de ordem - efetiva:r:n~nte, no ~exto qUe
V. Ex~ leu, está acrescido ao art. z~, do texto da Câmara,
a expressão: pelo TSE -Tribunal Superior Eleitoral. E, V.
Ex• ·nos informa, então, além dessa emenda de redação, há,
também, contida na emenda a alteração do modelo da cédula.
Isto, salvo melhor juízo, é fundamental.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência! portanto, com cabal esclarecimento dessa_ matéria pelos próprios Senadores na discussão que aqui se travou-, a
Mesa $e dispensa de apresentar qualquer outro esclarecimento, tão lúcidos foram os argumentos ~xpendidos pelos dois
eminentes Senadores Nelson Wedekin e Esperidiâo Amfn,
entre outros.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA -~Sr. Presidente, encaminhando a votação, a Bancada do PDC, que estou representando vota "sim" à emenda porque conforme reconheceu o
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próprio Relator, Senador Nelson carneiro, _a cédula que veio

da Câmara dos Deputados realmente deixa muito a desejar
e o que gueremo~ _é que não haja nenhuma dúvida quanto
à' constitucionalidade.
A cédula tem de ter primeiro a fórmula e, depois, o

sistema conforme a emenda que agora está sendo destacada.
Votamos usim" até defendendo o bom nome da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, a partir da votàção desSa einenda, se não houver reafR
mente mais nenhuma dúvida, até por economia processutll
e como a matéria vem sendo exaustivamente diScutida e. os
Srs. Senadores atentos apenas à leitura que a Mesa fará. de
cada uma dessas emendas, abre o exercícío âo voto sem ne:essidade de encaminhamento.
Vamos processar, portanto, 17 votações.
O Sr.-José Fogaça -Sr. Presidente, peço a palavra pela
or~em, para um e·sclarecimcnto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tem ~pala
vra V. Ex•
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria, apenas, de
prestar um esclarecimento, em nome do PMDB.
Evidentemente, a partir desta votação, a Liderança se
abstém de orientar a bancada, pela razão óbvia de que boa
parte dela tem pensamento presidencialista, embora a maioria
tenha pensamento parlamentarista.
Os votos, portanto, são abertos, a decisão é il;tdividual
de cada Senador. A partir de agora, toda e qualquer votação
nominalmente será nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre S<(nador José Fogaça, V. Ex~ pressentiu a preocupação da Presidência quando anunciou que os lideres podiam indispensar-se,
sob a al~_gação de que seria por economía processual, mas
há, também, esse aspecto momentaneamente desconfortável
para cada liderança.
Em votação a Emendá n9 1.
Quem for a favor vOtárá "siiD"; quem ror cOntrário votará
"nãou.
Os Ses. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aureo Mello - Cesar Dias- Dario Pereira- Eduardo
Suplicy- Epitácio Cafeteira- Francisco Rollemberg - Gilberto Miranda - Hydekel Freitas - Jarbas Passarinho João Rocha - Jonas Pinheiro - Lavoisier Maia - Levy
Dias - Louremberg Rocha - Lucídio Portella - Magno
Bacelar - Marco Maciel __,_ Meira Filho - Nelson Wedekin
- Odacir Soares - Pedro Te'iXeira - Ritimundo Lira .:_
Saldanha Derzi- Valmir Campelo.
Votam "Não" os Srs. Senadores:
Alfonso Camargo - Albano Franco ~ Alfredo Campos
- Almir Gabriel- Alvaro Pacheco- Amir Lando - Bello
Parga - Carlos De'Cadi - Cãi-Ios PatrocíQio - Chagas Rodrigues :..__ Dirceu Carneiro - Esperidüló Amin - Fiàviano
Melo - Garibaldi Alves - Gerson Galnata - Guilherme
Palmeira - Iram Saraiva - irapuan Junior- JOão Calnion
-João França - Josaphat Marinho - José Fogaça --:-José
Richa - José Sarney - Julio Campos -'- Ju(ahy Magathães
. - Luiz Alberto-- Mansueto de Lavor __-:-- Mareio Lacerda
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-Mário Covas- Nabor JúniOr- Nelson Carneiro- Ney
Suassuna -Paulo Bisol -Pedro Simon- Ronaldo Aragão
-- Ronan Tito - Teotonio Vilela - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votaram
SIM 24 Srs. Senadores; e NAO 39.
·
Não houve abstenções.
Total de votos: 63.
A emenda foi rejeitada.
O-SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a Emerida- n9 2, de autoria do nobre Senador César Dias.
Atenção, Srs. Senadores! A Emenda 09 2 é de inquestionável relevância. Não que as outras também não o sejam.
"Art. 2'. A votação far-se-á por meio de cédula
oficial impressa e distribuída exclusivamente pela Justiça Eleitoral.
§_1 9 A cédula impressa, se&undo o modelo anexo,
será encimada com a incrição Tribunal Superior Eleitoral - PLEBISCITO - e conterá dois espaços para
a votação, sendo um destinado a que o eleitor se manifeste sobre a forma de Governo e o outro para que
se pronuncie sobre o sistema de Governo. A cédula
será dobrada ao meio de forma a resguardar o sigilo
do voto.
§ 29 O voto dado simultaneamente ao monarq uismo e ao presidencialismo será nulo.
§ 39 Serão considerados vencedores a forma e o
sistema de governo que obtiverem a maioria absoluta
dos votos válidos apurados em relação a cada uma
das duas consultas, excluídos os em branco e nulos."
Solicito aos Srs. Senadores que tomem os seus respectivos
lugares.
Quem- for a favor da Emenda César Dias votará-''sirn";
que for contrário vota-rá "não".
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra V. Exa
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PK Pela ordem.)
-Sr. Presidente, por economia processual, faria uma sugestão e gostaria de discutir Corri -os demais colegas que fizeram
emendas e que defendem, de alguma forma, o sistema presidencialista.
Sr. Presidente, como não tivemos êxito na primefra, certamente que isso demonstrou uma tendência no Plenário. Se
não houver nenhuma oposição dos colegas igualmente presidencialistas, penso que n:ão adianta repetir esta votação. Porque,mutatis mutandis,é mais ou menos a mesma emenda.
OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Mesa não
teria condições de fazer qualquer tipo de avaliação sobre a
manifestação do Plenário. Num momento pode ser numa direção e, na subseqüente, pode ser noutra. Já assistimos~ nesta
Casa, a episódios assemelhados.
O SR. MA~CO MACIEL- Sr. Presidente, só gostaria
de saber se os· demais cplegas concordam com os Senadores
Nelson Wedekin, Epitácio Cafeteira e César Dias. O Sr. Epitacio Cafeteira - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-Tem V. Exa.
a palavra .
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O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PDC- MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, nossa colocação é a seguínte, vótamos um tipO de cédula diferente da
vinda da Câmara. Agora, é outra cédula, também diferente
da que veio do projeto da Câmara.
Então, me parece que essa outra cédula também mere-

ceria o exame dos colegas. Talvez quem tenha votado "não"
àquela cédula entenda que essa out~~. de_ a_utoria do Senador
César Dias, esteja melhor colocada do que a cédula proposta
pelo Senador Nelson Wedekin.
De forrila que p"elo menos há a colocação dessa emenda,
onde se exige a maioria absoluta para dar vitória ao plebiscito.

Existem pontos rieSsa emenda Cjli_e, como' disse V. Ex~. são
muito importantes. ASsím, quero, pelo menos, que se vote
a emenda, esse Destaque n~ 2, que acho esclarecedo~.
O Sr. JaiiJas PasSalinlio- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Tem a palavra V.Ex•
O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, estou vendo que,
em nome da economia processual, o que estamos fazendo
é delonga processual.
Nós temos é que votar, porque as pess_o~s podem até
modificar ·suaS poSições de uma votação para outra. Estamos
perdendo tempo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Perfeitamente, dobre Senador. A Mesa agradece a inestimável colaboração de V. E r e espera que surta efeito e tenha ressonância
plena no espíritO e na consciência dos Srs.. Senadores.
O SR. C~ Dias- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tem a palavra V. Exa.
O SR. CÉSAR DIAS (PMDB - RR. Pela ordem.) Sr. Presidente, realmente, existe um anticlimax, aqtii,--OOD.tra
essas emendas presidencialistas, mas vou manter a emenda.
Vamos à votação!
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Os que forem a favOr da Emenda César Dias votarão
"sim"; os que forem contrários votarão "não".
Como vota o Líder do PDT?
O SR. NELSON WEDEKfN (PDT ~· SC) - Sr. Presidente, por uma questão de coerência, o PDT encaminha a
votação "sim".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota
o Líder do PFL?
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PÉ)-'-- Sr. Presidente,
por motivos óbvios, encaminhamos também "sim", porque
é semelhante à emenda do Senador Nelson Wedekin. Ela,
de alguma forma, renova aquelas mesmas razões que apresentamos ao discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PSDB?
O SR. CHAGAS RODRIGUES(PSDB- PI)- O PSDB
vota "não", nos termos do parecer do Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Como vota
o Líder do PRN?
O SR. NEY MARANHÂO "(PRN- PE) - O PRN vota
"sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os Srs. Senadores já podem votar.·
(Procede-se ã votação)

Votam "sim" os Srs.
Aureo Mello
Carlos PatrocínioCesar Dias
Dario Pereira
Eduardo Suplicy
Epitácio Cafeteira
Francisco Rollemberg
Gilberto Miranda
Hydekel FreitasJoão França

Senadore~:

João Rocha

Jonas Pinheiro
Lavoisier Maia
Levy Dias
. Lucidio Portella
Magno Barcelar
Marco Maciel
Nelson Wedekin
Ney Maranhão
Odacir So~res
Pedro Teixeira
Raimundo Lira
Saldanha Derzi
Valmir Campelo
Votam "não" os Srs. Senadores:
Affonso Camargo
Albano Franco
AJfredo Campos
Almir Gabriel
Alvaro Pacheco
AJmir Lando
Be!lo Parga

Beni V eras
Carlos De'Carli
Chagas Rodrigues
Dirceu Carneiro
Espiridião Amin
Flaviano Melo
Gariba!di Alves
Gerson Camata
Guilherme Palmeira
Iram Sa-raiva
Irapuam J unio r
Jarbas Passarinho
João Calmon
Josaphat Marinho
José Richa
José Sarney
Julio Campos
J utahy Magalhães
Lourem._berg Rocha
Luis Alberto
Mansueto de Lavor
Mareio Lacerda
Mario Covas
Meira Filho
Nabor Junior
- Nelson Carneiro
Ney Suassuna
Paulo Biso!
Pedro Simon
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Teotonio Vilela
Wilson Martins

O SR. PRESIDENTE.(Mauro Benevídes)- Vou proclamar o resultado.
Votaram SIM 24 Srs. Senadores; NÃO 40.
Não houve abstenção.
-~ Total de votos: 64.
A emenda foi ~ejeitada.__
() SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
a Emenda n~' 3.
O Sr. Nelson Wedekin- Sr. Presidente, peço a palavra
·
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :-Tem a palavra V. Exa
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, quero fazer aqui
uma proposição bastante simples. Teilho alguns destaques,
como sabe V. Ex•, que foram lidos pela Mesa. Quero dizer
que nem todas as minhas emendas estão destacadas, como
foi dito anteriormente.
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Um d?s fa~os l~mentáveis deste episóPio- é eu ter que
ficar em tnncheua d1ferente da do Senador José Richa, que
é uma pessoa das mais afáveis, que é amigo pessoal e um
líder político que goza do maior conceito, mas a disputa se
deu de uma forma democrátiCa,- acho perfeita.
Estaríamos de acordo em retirar todos os nossos destaqu_es, ~e S. Ex• reafifl!lasse eín plenário aquilo que disse que
vat articular em relaçao ao Governo, ao Presidente da República e ao Tribunal Superior Eleitoral, e no sentido de modificar a cédula proposta pela Câmara.
• ~ SR. PRESIDENTE: (Mauro Benevides) - A Presi·
dencta esclarece ao nobre Senador Nelson Wedekin que tendo
havido, já, uma manifestaÇão do Plenário, aceitando os destaques, isso independe da solicitação do nobre líder do PDT
e da aquiescência da Mesa. Já houve uma manifestação soberana do Plenário.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-Tem V. Exa.
a palavra.
O EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr._ Presidente, apenas para dirigir-me
ao nobre, Senador José Richa para ressaltar que o Partido
dos Trabalhadores apóiã a manifestação expi'essa pelo Senador Nelson Wedekin, considerando importante o entendimento que S. EX' nos anunciou informalmente, que seja registrado
da tribuna para o esclarecimento de toda a população.
O Sr. José Richa- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
OSR. PRESIDENTE (Mauro~Benevides)- Tem V. Exa.
a palavra.
· O SR. JOSÉ RICHA (PSDB - PR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - ~r. Presidente, antes de mais nada
- e_mbora n_o calor d~ diSputa possamos ter ferido um companhelfo quendo e amtgo~ como o Senador Nelson Wedekin,
de longos anos - quero me desculpar com S. E,po e dizer
que o meu sentimento de amizade, de respeito, de grande
afeto em :~;elação a sua pessoa é o mesino.
Quanto à proposta de S. Ex~ de que todos ·retirem os
destaques e, conseqüentemente, as emendas sejam rejeitadas
com o com_promisso de nós, parlamentaristas, em nome da
Frente Naaonal Ulysses Guimarães, gestionarmos no sentido
da modificação da cédula, digo que já tornei público o pensamento, que _é o da maioria esmagadora dos Companheiros
parlamentanstas. A nossa insistência eln Votar - inclusive
contra esse modelo de cédula que os Senadores Nelson Wede-kin e Marco Maciel propunham - era pura e simplesmente
para que este projeto, não sofrendo emendas no Senado
pudesse ir à sanção Presidencial. Nosso objetivo era não retar~
dar um~ questão táo importante qu3.nto--a--regU.Iamentação
do plebtsctto, quando estamos apenas a 90 dias de urna das .
decisões mais importantes que o povo_ vai tomar. Portanto ,
precisa decidir com total esclarecimento.
_
'.,;
O nosso sentimento era apenas de não permftii emendas
par~ viabilizar a sanção imediata. Concordamos em que o
modelo de cédula r~almente não é o mais adequado, não
e~á e~atame~te dentro do espírito da consulta popular. Asspn, ftca aqut o nosso compromisso. Se o Senador Marco
Maciel e os monarquistas assumirem o mesmo compromisso,
poderemos convencer o Presidente Itamar Franco, que já ma-
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nifestou que o Governo não vai interferir na _questão .. Mas
isso não seria interferência. Se todos nós pedirmos a Sua
Excelência que, em função do entendimento, vete a cédula,
tudo estará resolvido. O Tribunal Superior Eleitoral fará a
regulamentação, o que também não impede que até nós todos
possamos gestionar junto ao Presidente do TSE para que,
mediante um acordo a cédula mais adequada à população
seja a finalmente adotada pelo Tribunal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -.A Presi·
dência comunica que o nobre Senador Nelson Wedekin propõe à Casa, mediante requerimento formalizado, que as votações subseqüentes sejam feitas simbolicamente. Se houve uma
decisão anterior do Plenário, a soberania do P:lenário pode
derrogá-la. A Mesa é que não poderia fazê-lo, mesmo que
pretendesse atender a um apelo de S. Ex~
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1<;>
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 72, DE 1993
Sr. Presidente,
Solicito seja tornado sem efeito o Requerimento n~" 71
de 1993, para que a votação das Emendas n.,.s 3, 4, 5, 6, 7:
11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 25 sejam votadas pelo
processo simbólico. (art. 48, n• 33 do RIS)- Senador Nelson
Wedekio.
O "Sr. ESperidião Amio- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala·
vra o Senador Esperidião Amin pela ordem.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
Tomo a liberdade de interferir porque creio que, apesar
de ter-se travado aqui uma disputa democrática, sob vários
aspectos questionada no seu mérito, estamos eril vias de ultimar um acordo que vai ao encontro da necessidade, objeto
do alerta do Senador Garibaldi Alves Filho. S.Ex~ nos advertiu
de que era importante que houvesse um acordo. Essa matéria
não poderia ser fruto de vitória de uma facção às vésperas
de um plebiscito e de uma facção no Senado Federal. Por
isso, gostaria de aditar ao que pede o Senador Nelson Wedekin
o pedido, como parlamentariSfa qUe- sOu, paiã que o nobre
Senador Pedro Simon, Líder do governo, perfile-se ao lado
desses que vão se empenhar, sem ter o seu ofício e as suas
chaves junto ao Presidente da República para obter o veto,
primeiro passo para que o acordo que estamos por celebrar
se concretize.
Senador Pedro Simon, Simão já era f9iie, trãilsforlnou-se
em Pedro, e sobre essa pedra se edificará esse acordo. Pela
ordem, peço que o Líder do Governo sele o acordo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa submeterá ao Plenário o requerimento do nobre Senador Nelson
Wedekin. ·
O Sr. Epitacio Cafeteira --Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra, para encaminhar, ao nobre Senador Epitacio Cafeteira.
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O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PDC- MA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Quero dizer que hoje vejo aqui consagrado pelo Senado
Federal a eficiência, a capacidade, o discernimento, essa coisa
fantástica que a Câmara dos Deputados conseguiu! Um projeto em que não se modifica nada. NãO r~clamem depois
os Srs. Senadores das matérias que chegam aqui na undécima
hora para que sejam votadas.
Hoje o Senado, pelos seus Líderes maiores, e até pelo
autor das emendas, disse aqui de forma clara que· a cédula
não é boa. A cédula cria dúvidas. É preferível que haja outra
cédula. Nem isso sensibilizou aqueles que- querem iniciar o
parlamentarismo hoje. Tem maioria e, dentro do uquero,
posso e mando", está o projeto aprovado com a cédula que
eles mesmos reconhecem que não serve. Mas vamos aprovar
e pedir ao Presidente da República que passe esse atestado
da nossa incapacidade de votar bem e a incapacidade da Câmara dos Deputados de verificar rapidamente. E isto que estamos
dizendo à Imprensa: vamos aprovar o que não está bem redigido, e vamos fazer isso porque a Câillãrã Dão tem como
ser célere. diligente no exame da nova cédula.
Sr. Presidente, não vejo por que continuar votando. Entendo que o requerimento do nobre Senador Nelson Wedekin
tem toda razão de ser. Eu, simplesmente, acompanho S. EX'
. E o acompanho de forma muito mais ampla porque neste
momento pára de votar a matéfia.
O Sr. Marco Maciel pela ordem.

Sr. Presidente, peço a palavra
·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex' pela ordem.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, a m~nha manifestação,
por motivos óbvios, é na mesma direção da manifestação do
Senador Nelson Wedekin e do Senador Epitacio Cafeteira.
Entendemos que o melhor agora será dispensar qualquer votação, encerrando, conseqüentemente. com a votação süi:ibóüca.
O Sr. José Richa - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex•
O SR. JOSÉ RICHA (PSDB- PR. Pela ordem) -Sr.
Presidente, penso que, regimentalmente, é muito mais prático, ao invés dessa sugestão do SenadorMarco-Macie!,-fazeruma outra: a de que ele, como autor de todos os destaques,
os retire, para que votemos em bloco todas as emendas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presidência esclarece ao nobre Senador José Richa que os destaques foram votados um a um pelo Plenário. Para que o próprio
Plenário reformulasse essa decisão, teríamos que fazer amesma coisa, ou seja, um a um dos destaques de matéria já
aprovada. Então, a forma mais simples seria o acolhimento
do requerimento do Senador Nelson Wedekin, que propõe
votação simbólica para todas as outras emendas.
O SR. JOSÉ RICHA- Seria numa votação só, Sr. Presidente?
o SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVictes) .::_Não. Já que
as matérias foram destacadas, seria uma a uma·. Agora, simbo-
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licamente, seguiríamos as formalidades traçadas por esta Casa.
Não sou dos mais ligeiros em recolher os votos em plenário
- pela tradição da Casa, existem outros que o· fazem com
mais celeridade, mas vou tentar apressar o processo- de votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento do Senador Nelson Wedekin.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.(Pausa.)
Aprovado.
A votação se pro-cessará siril.bolicamente ~ p_~ti~de a~ora.
O Sr. Marco Maclel - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. EX'
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, apenas para complementar os entendimentos; -gostaria de c;iizer, a exemplo do
que já o fizeram os Senadores José Richa e Nelson Wedekin.
que concordamos, obviamente, com esse entendimento para
qu~ a matéria, uma vez submetida ao Senhor Presidente da
República, seja objeto adequado do veto, e que 6 Tribunal
Superior Eleitoral regulamente adequadamente a matéria.
O Sr. Pedro Simon -Sr. Presidente,_ peço -a p3Iavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :..._-Concedo
a palavra a V. Ex~ pela ordem._
O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria
de esclarecer que, perante a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Governo_ do Presidente Itamar Franco não tem
feito nenhuma manifestação com relação a este projeto sobre
o plebiscito.
Sua Excelência deixou caraCterizado que, embora pessoalmente, seja parlamentarista, seu Governo não tomará nenhuma posição, permitindo o livre debate e a livre discussão.
Sr. Presidente, estou assistindo, DeSte plenário, a uma
manifeStação em que uma unanimidade reconhece o equívoco
com relação a essa cédula. Não entro na discussão, na divergência daqueles que acreditam que se deveria vetar o projeto
para qu·e o mesmo voltasse à Câmara e dos que acham que
.não se deveria vetá-lo e aprová-lo como veio de lá. Ambos,
parlamentaristas e presidencialistas - e ao que sei - monarquistas, não consideram boa a cédula e, portanto, ela não

deve continuar. Sendo assim, acredito qüe, ss aprovado--o
projeto pelo Senado Federal como veio da Câmara, o Presidente da República deverá vetá-lo. Se os monarquistas, os
presidencialistas e os p-arlamentaristas defendem essa tese,
nós, em conjunto, podemos ir ao Presidente Itamar Franco.
Não falei com Sua Excelência sobre isso, mas me parece lógico
- como já foi dito aqui - que não haveria interferência
do Presidente em atender à solicitação de todos, para que
se faça um veto a essa cédula e, nessas condições, o Tribunal
Superior Eleitoral a elabore.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação
___;,_-~'-'-==a Emenda n9 3.
.:.fl§.~~.Jieg.,~do.rç-$~'Qll~_~.L~~ queiram permanecer
sentadoS. (Pausa.)
--_;~"tc:._~-:fi.:(!!t:-·Rejeitada.
-
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a Emenda n' 4.
Os Srs. Senadores que a rejeitam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação
n~' 5.

a Emenda

Os Srs. Senadores que a rejeitam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação
a Emenda n9 6.
Os SrS. Senadores que a rejeitam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
a Emenda. n" 7.

Os SrS. Senadores que a rejeitam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
a Emenda n"' 11.

Os Srs. Senadores que a rejeitam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitãda.

O SR:· PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a Emenda

n~'

15.

Os Srs. Senadores que a rejeitam gueiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a Emenda n~" 16.
Os Srs. Senadores que a rejeitam queiram perrilanecer
sentados. (Pausa.)•
·
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :-Em votação
a Emenda n' 17.
Os Srs. Senadores que a rejeitam queii'am permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
a Emenda

n~"

18.

Os Srs. Senadores que a rejeitam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
a Emenda n"' 19.
Os Srs. Senadores que a rejeitam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
a Emenda n• 20.
Os Srs.- Senadores que a rejç:itam queiram permanecer
·
·
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
.a..Emenda n9 1.
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Os Srs. Senadores que a rejeitam queiram -pétihanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a Emenda n~ 23.
Os Srs. Senadores que a rejeitam quei~m -peirilanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
a Emenda n• 25.
Os Sis. Senadores que a rejeitam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Foi aprovado
o Projeto de Lefda Câmara n~ 1, de 1993, sem modificições.
Todas as emendas foram rejeitadas. Fica prejudicado o Pro~
jeto de Lei n<? 183/92 que traniitava em conjunto. ·· · A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO!, DE 1993
(N• 3.387/92, na Casa de origem)
Dispõe sobre o plebiscito que definirá a forma e
o sistema de ·governo e regulamenta o art. 2~ do Ato
das Disposições ConstituciooaJs Transitórias, alterado
pela Emenda Constitucional nq 2.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' O plebiscitO sobre a forma e o sistema de governo, previsto no art. 2"' do Ato das Oisposições~ConstitUcionais
Transit6rias, alterado pela Emenda Constitucional n"' 2, será
realizado, em todo o território nacional, no dia 21 de abril .
de 1993~ obedecidas as normas estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único. Somente poderão participar da consulta popular de que trata este artigo os eleitores inscritos
até cem dias antes do plebiscito.
Art. 29 A votação far-se-á por meio de cédula oficial
única, impressa e diStribuída exclusivamente pela Justiça Eleitoral, conforme modelo anexo, dobrável ao meio, para res~ guardar o sigilo. A ordem dos dizeres_ da cédula serã obj e to
de sorteio.
§ 19 Na apuração de cada voto serão computadas as
duas opções contidas na escolha elo eleitor.
§ 29 Serão considerados vencedores a forma e o sistsma
de governo que obtiverem a maioria dos votos válidos. excluídos os em branco.
Art. 3"' O voto no plebiscito é obrigatóriõ para rriâi<:>I·es
de dezoito anos e. facultativo pa:ra analfabetos, maiores de
setenta e maiores de dezesseis, menores de dezoito anos.
Parágrafo_ único. Ao eleitor em trânsito ou residente
no exterior fica assegurado o direito de votar, obedecidas
normas específicas baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 49 Para representar as diferentes correntes de pensamento sobre forma e sistema de governo serão organizadas
três frentes parlamentares às quais se vincularão entidades
representativas da sociedade civil.
§ 19 As frentes que representam, respectivamente, o
Parlamentarismo com_ República, o Presidencialismo com República e o Parlamentarismo com Monarquia. organizadas
sob ~forma de sociedade civil, devem ter estatuto e program~
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definindo as características básicas da forma e do sistema de
governo que cada qual defenderá.
§ 29 As frentes devem registrar-se perante a Mesa Diretora do Congresso Nacional, que baixará normas para tal
fim.

.

.
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diferenciadas, na propOrção de sua representaçãO parlamentar
na respectiva frente.
§ 39 As trariSiriiSS6es -e à ge-ração ·de imagem e som serão

feitas, gratuitamente, pela Radiobrás, podendo as frentes na·
cionais, de comum acordo com as emissoras de rádio ou televisão, dispor, de modo-diverso, do respectivo espaço-de tempo,
utilizá-lo contínua ou fracionadamente e, ainda, alterar o horário ou optar por divulgações regionais.

§ 3~ Em caso de disputa, compete à Mesa Diretora do
Congresso Nacional definir e indicar a frente que representará
a respectiva corrente de pensamento.
§ 4 9 Da decisão da Mesa Diretora do Congresso Nacio§ 4" As emissoras de rádio e televisão podem abater
nal, mediante apoiamento de dez por cento de congre_ssistas,
de sua renda bruta, para efeitos do imposto de renda, como
cabe recurso, sem efeito suspensivo, ao Plenárío do Congresso
despesa, o valor correspondente ao espaço utilizado na campaNacional.
nha do plebiscito, .nos_termos desta Lei.
Art. 5<? Durante os sessenta dias que antécederem a
véspera da realização do plebiscito, as eniissoras- de rádio
Art._ 6~" Até a realização do plebiscito, as frentes nacioreservarão, diariamente, trinta minutos de sua programação,- nais podem levantar recursos para suas campanhas, recebendo
de sete às sete e trinta horas e outros trinta minutos de dezoito contribuições e doações de pessoas físicas e jurídicas, estabeàs dezoito e trinta horas; e as emissoras de televisão reserva- .lecido que podem ser deduzidos, como-despesa, para efeitos
rão, diariamente, trinta minutos de sua programação, enire
do imposto de renda, valores até o correspondente, ao máxiàs treze e treze e trinta horas, e outros trinta minutos, entre
mo, de 45.000 UF!n.: ·
às vinte e trinta e vinte e uma horas, p3.ra divulgar, em rede
Parágrafo único. A prestação de contas pelas frentes
nacional, a propaganda relativa ao plebiscito.
§ 1' O espaço destinado à propaganda do plebiscito só -parlamentares, perante o lribunal Superior Eleitoral, será
apresentada dentro do prazo "de noventa dias após a realização
pode ser utilizado pelas frentes nacionais constituíâas Da forma
do art. 4~' desta lei, sendo que, em cada período, cada uma do plebiscito, revertendo eventuais sobras de recursos, obrigatoriamente, ao fundo partidário.
delas disporá de dez minutOs, obedecido o rodízio na ordem
Art. 7• Esta lei entra em vigor na data de sua publide apresentação.
.
...
§ 2• A utilização do espaço e do tempo a que se refere
cação.
o capo! deste artigo respeitará posições político-partidárias
Art. 8• Revogain'se as disposições em contrário.
ANEXO ÚNICO

Tl\IBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PLEBISCITO

o

.

Marque com um (X) o sistema e a forma de 99verno de sua escoli-Ja

~

o

PARLAMENTARISMO

~

REPUBLICANO
MONARQUIA
..

PRESIDENCIALISMO REPUBLICANO

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência lembra aos Srs. Senadores que, amanhã_, será realizada
sessão extraordinária às 10 horas da manhã. A Mesa atende
a um apelo de numerosos Srs. Senadores que desejam participar de solenidades alusivas quer à Frente Presidencialista,

quer'à Frente Parlamentarista. Em razão da importâp_cia de
matérias que deverão ser apreciadas,- proVaVelineilte a Lei
de Licitações para a qual, seg 1Jndo tomou conhecimento a
Mesa. já há um requerimento Je urgência, JtnJHt(IO pratiL-.t·
mente por um número que lhe permitirá apreciação--amanhã.
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Fica convocada, portanto, sessão extraordinária para as 10
horas da manhã.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar a Presidência convoca sessão extraordinária
a realizar-se hoje, às 20 horas e 15 minutos, com -á seguinte.

ORDEM DO DIA
-lDiscussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9
108, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô-
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mico~ como conclusão de seu Parecer n9 471, de 1992), que
autoriZa o Governo do Estado de São Paulo a emitir e colocar
no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, destinadas
ao giro de 83%das 132.099.676 LFI"P, vencíveis no primeiro
semestre de 1993.

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessáo às 20horas e 14minutos.)

Ata da 13a Sessão, em 20 de janeiro de 1993
7a Sessãc Legislativa Extraordinária, da 49'1 Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 20 HORAS E 15 MINUIOS, ACHAM.SE PRESENTES OS SR.S. SENADORES:

Affonso camargo - Albano Franco - Alfredo campos
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Álvaro Pacheco - Amir
l.ando - Aureo Mello - Belo Parga - Beni Veras - car1os
De'carli - carios Patrocfnio - César Dias - Cid Saboia de
Carvalho - Dario Pereira - Dirceu carneiro - Divaldo Suruagy
-Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Epitácio cafeteira - Esperidião Amin - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho '- Gerson camata - Gilberto Miranda - Guilberme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena Hydekel Freitas- Iram Saraiva -lrapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho -João caimon - Jol!o França- Jol!o Rocha
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - Jose Fogaça - José
Paulo Biso!- Jose Richa- Jose Sarney- Júlio campos- Júnia Marise - Jutahy Magalhaes - Juvêncio Dias - Lavoisier
Maia- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucfdio Portella- Luiz Alberto- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário
Covas - Mauro Benevides- Meira Filho - Moisés Abrão Nabor Júnior- Nelson carneiro- Nelson Wedekin- Ney Maranbao - Ney Maranhao - Odacir Soares - Onofre Quinan - .
Pedro Simon - Pedro Teixeira

- Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Ura - Ronaldo
Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho
- Valmir campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de
presença acusa o comparecimanto de 78 Srs. Senadores. Ha~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a_ proteção de Deus, iniciamos nossos trab:alhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1• Secretátio.

São lidos os seg1:1intes
REQUERIMENTO N• 73, DE 1993
Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea c, do Regi- .
mento Interno, urgência para o Ofício n~' S-10/93, do Governo
do Estado do Pará, que s_olicita autorização do Senado Federal

para realização de crédito junto a Caixa Económica Federal
no valor equivalente a 1.599.00Q UPF (Cr$49.390.000.000,00).
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. -(PDS) Esperidião Amin - (PDT) Nelson Wedekin - (PFL) Marco Maciel
- (PMDB) Humberto Lucena - (PSDB) Chagas Rodrigues.
REQUERIMENTO N• 74, DE 1993
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea C,
do Regimento Interno, para o 'Oficio n~' S/11, de 1993, do
Governo do Estado de Sergipe solicitando a retifi_cação da
Resolução n• 92, de 1992.
Sala das Sessões, 20 de janeiro de 1993. - Louremberg
Nunes Rocha - Epitacio Cafeteira - Cid Saboia de Carvalho
- Elcio Alvares.
O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, nos termos
regimeritais.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se â

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 108 de 1992, da Comissão de Assuntos Económicos, que autoriza o Estado de São Paulo a emitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, letras
financeiras-do Tesouro daquele Estado ao Giro de 83%
das 132.099.676 LFI'P, vencíveis no primeiro semestre
de 1993.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas.
Ao projeto 'não foram apresentada.s emendas.
Passa-se à discussão do projeto em turno Uriico. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Coniissãõ Diretoia: J>ãra:- a Tedação final.
É o sc;:guinte o_ projeto aprovado:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N• lOS, DE Í992
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir
e colocar no mercado, através de ofertas púbUcas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo LFTP, destinadas ao giro de 83% das 132.099.676
LFTP, vencíveiS no primeiro semestre de 1993.
O Senado Federal resolve:
Art. I• É o Governo do Estado de São Paulo autorizado, nos termos dos arts. 69 e 79 da Resolução n'~ 36/92,
do Senado Federal, a colocar n·o mercado, através de ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São
Paulo - LFTP.
.
.
Parágrafo único. _A erilissão de que trata este artigo,
destina-se ao giro d~_83% (oitenta e três por cento_) das
132.099.676.LFTP com vencimento no primeiro semestre de
1993.
Art. 2~ A emissão das Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de São Paulo - LFTP, observará as seguintes
·
condições:
I - quantidade: a ser definida na data do resgate dos
títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de 17% (dezessete por cento), consoante o pactuado no Memorando de
Entendimento de 19-3-91, firmado pelo Estado de São Paulo
com o Ministério da Econo-mia, Fazenda e Planejamento e
com o Banco Centrar do Brasil.
I I - modalidade: nominativa-transferíVel;III- rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
IV- prazo: até 1825 (um mil e oitocentos e vinte e cinco)
dias;
V- valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro);
VI - Características dos títulos a serem substituídos_:

Vencimento

Titulo

Quantidade

15-3-93
15-6-96

521825
521825

67.825.681
64.273.995

TOTAL

132.699.676

VII -previsão de colocação e venciin.entos doS títulos
a serem emitidos:
----------

Colocaç!io
15-3-93
15-3-93

Vencimento
!5-3-98
. !5-6-98

Tftulo

Data'Base

52!825
52!825

15~·96

15-3-93

VIII- fonma de colocação: através de ofertas públicas,
nos tenmos da Resolução n• 565, de 20-9-79, do Banco Central
do Brasil;
IX- autorização legislativa: Lei n• 5684, de 28-5-87; Decreto n' 29526, de 18-1-89; Decreto n• 30261, de 16-8-89; e
Resolução do Senado Federal n•61, de 31-12-91.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, IS de dezembro de 1992. - Raimundo Lira, Presidente - Espiridião Amin, Relator - Affonso Camargo- José Fogaça- Beni Veras- C~ DiasAlvaro Pacbeco - Nabor Júnior - BeUo Parga - Albano ,
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Franco - João Calmon - Nelson Wedekin.

Pedro Teixeira -
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Dario Pereira

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à votação do Requerimento n9 73/93,
de urgência, lido no Expediente, para o Ofício n9 S/11, de

1993.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na· Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã, às 14h30min,
a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 59. DE 1992
(Em regime de urgência,_ nos termos do art. 336, c do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara no·-gs, de 1990, e com os Projetes de Lei do Senado n;>s
136 e 336, de 1991,47, 55, 6I~de 1992.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 59, de 1992 (n' 1.491/91, na Casa de origem), que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da Administração Pública,
e dá outras p_rovidências. (Dep_endendo de pareceres.)
-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA .
N• 95, DE 1996(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n 9 59, de 1992, e com os Projetes de Lei do Senado n<?S
136 e 336, de 199I, 47, 55, 61, de 1992.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 95, de 1990 (n' 4.518/84, na Casa de origem), que altera
o Decreto-Lei n 9 2.300, de 21 de novembro de 1986, na parte
relativa a licitações internacionais. (Dependendo de pareceres.)

-3PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 136, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do _3rt._ 336, c do
Regimento Interno.)
_(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n• 95, de 1990, 59, de 1992, e com os Projetos de Lei
do Senado n•' 136 e 336, de 1991,47,55, 61, de 1992.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n;> 136, de 1991, de autoria do Senador Humberto Lucena,
que assegura a igualdade de condições a todos os concorrentes
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nos processos internacionais dê'ÜçítãÇ~<:(Pi-omOvidOS-pbr órgãos públicos, e dá outraS providências. (Dependendo de pareceres.)

-4PROJETO DE LEI DO SENADO.
N• 336, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos dó al't. 336, c do
Regimento Interno.)
(Tramitarido em conjunto com o-s ProjctOs de Lei da
Câmara n•' 95, de 1990, 59, de 1992, e com os Projetes de
Lei do Senado n~ 136, de 1991,47,55, 61, de 1992.)
Discussãó, -em turil(fti.li.ko, do Projeto de Lei do Senado
n9 336, de 1991, de autoria do Senador Humberto Lucena,
que dispõe sobre o sorteio público para a celebração de contrato para a execução de Qb_ta::t públicas e de publicidade oficial, pelos órgãos da AdminiStração Direta e Indireta, e dá
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
61, de 1992, de iniciativa da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI - Obras Públicas), que estabelece normas
gerais _s_obre licitações e contratos da Administração Públiç:a,
e dá outras providências. (Dependendo de pareceres.)

n~

outras provid_ê_ncias. (Depêndendo de pareceres.)

-8MENSAGEM N' 445, DE 1992
(Incluída em Ordem do Dia, nos termos do art. 336,
c do Regirile-nto Interno.)
Mensagem n' 445, de 1992, pela qual o Presidente da
República solicita que sejam- eXCetuados-do diSposto no-att.
4', parágrafo único da Resolução n' 7/92, bem como no art.
4', IV, e seus§§ 1' e 2•, da de n' 82/90, ambas do Senado
Federal, os contratos a serem celebrados pela União Federal
junto a governos de países credores e suas agênci"ãs de crédito.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 27, de 1993,
de extinção da urgência.)

-5PROJETO DE LEI Db SENADO
N' 47, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos _do art. 336, c do
Regimento Interno.)
(Tramitando em co_njunto_com os Projetas de Lei da
Cãmara n• 95, de )990, S9, de 1992, c com os Projetes de
Lei do Senado n"136, de,1991;55, 61, de 1992.)
Discussão, em turno único, do Proje'to de Lei do Senado
n• 47, de· 1992, de autoria· tlo'Senlldot "Fernando Henrique
Cardoso, que com base no art. 22, incisO XXVII da Constituição, regulamenta o art. 37, inciso XXI da mesma, institui
o estatuto jurídico e estabelece as normas gerais das licitações
e contratos administrativos. (Dependendo de pareceres.)

-9MENSAGEM N' 455, DE 1992
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art. 336, c
do Regimento Interno.)
Mensagem n' 455, de 1992 (n' 924/92, na origem), através
da qual o Presidente da República solicita autoàzação para
elevar temporariamente os limites de endiVidamento da Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS, a fim de permitir a emissão de debêntures não conversíveis em ações,
sem a garantia da União, no valor de quinhentos e dezoito
bilhões, quatrocentos e sessenta m1Ihões de cruzeiros._
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 17 minutos.)

-6PROJETO DE l-EI DO SENADO
W 55. DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei da
Câmara n'' 95, de 1990, 59, de 1992, e com os Projetes de
Lei do Senado n~ 136 e 336, de 1991, 47 e 61, de 1992.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n' 55, de 1992, de autoria do Senador N~lson Wedekin, que
altera dispositivos Decreto-Lei n~ 2.300, de 21 de novembro
de 1986, que Hdispõe sobre licitações--e Contratos da Admin\~-:
tração Federal, e dá ·outras providências". (Dependendo de
pareceres.)

·oo

-7PROJETO DE LEI DO SENADO
W 61, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c do
Regifnento Interno.)
(Tramitando em conjunto com_ os Projetas de Lei da
Câmara no;o 95, de 1990, 59, de 1992, e com os Projetas de
Lei do Senado n• 136 e 336, de 1991, 47 e 55, de 1992.)

ATO DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N• 10, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conFormidade com a
delegação de competência- que lhe [oi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n 9 020 743/9.1-2, resolve
Alte!ar o Ato desta Presidência n~ 803,_ de 1991, publicado
no I)CN, Seção II, de 3-11-91l para ~manter aposentado o
servidor MAURILIO MAX DE ARAUJO CUNHA, Técnico
Legislativo, Área de Processo Legislativo, ClaSse "Especial",
Pª-drão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos
termos do art. 40, inciso III, alínea c, da Constituição da
Repúblíca Federativa do Bra_sil, combinado com o art. 186.
inciso III, alínea c, e 193, da Lei n' 8.112, de 1990, bem
assim com o art. 11 da Resolução SF n• 87, de 1989, com
proventos proporcionais (34/35 avos) do _cargo em comissã,o
DAS-3, a partir de 6 de dezembro de 1991, observado o disposto no art. 37~ inciso XI da Constituição Federal.
Senado Federal, 19 de janeiro de 1993. -SenadorM"auro
Benevides, Presidente do Senado FederaL
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DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
SEXTA-FEIRA, 22 DE JANEffiO DE 1993

BRASÍLIA - DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 14' SESSÃO, EM 21 DE JANEIRO DE
1993
1.1 -ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1 - Requerimento
- N~> 75, de 1993,. de urgência b, para o Projeto de
Lei da Câmara n 9 59/92, que regulamenta o art. 37; inciso
XXI, da Constituição Federal, institui normas para-licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
provid~ncias.
-- -1.2.2- Apreciação de matéria
-Projeto de Lei da Cârriãra n~' 59/92, em regime de
urgência, nos termos do Requerimento no:> 75/93, lido anteriormente. Aprovado o substitutivo da CCJ com subemen-

da do relator após pareceres sobre a matéria e emendas
a ela oferecidas, tendo usado da palavra o Sr. Ge~on
Cama ta. A -Comissão Diretora para redigir o vencido, Para
o turno suplementar.
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ_mara n9 59/92. Apreciação sobrestada, após leitura de parecer,
em virtude do prazo de 24 horas concedido ao relator para
conclusão do seu parecer sobre emendas de plenário oferecidas em turno suplementar.
1.2.3- Pronunciamentos

SENADOR DIRCEU CARNEIRO - Considera·
ções sobre a implantação do ponto eletrônico no Senado.
SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA - Observà_ções ao tema tratado pelo Sr, Dirceu Carneiro,
1.2.4 - Olklo
- No GSE/11/93, do Sr, 1• Secretário da Câmara dos
Deputados, comunicando a ocorrência de erro manifesto

nos autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nq 2193~ Aprovada a reti!icação dos autógrafos do Projeto.
1.2.5 - Pronunciamentos (continuação)
SENADOR LUIZ ALBERTO - Protesto contra a
atitude discriminatória do Governo de Portugal proibindo
a entrada de brasileiros em seu território.
SENADOR TBOTONIO VILeLA FILHO -Posse
do novo Prefeito de -Maceió, Sr. Ronaldo Lessa.
L3- ENCERRAMENTO
2 - ATA DA I• REUNIÃO, EM 21 DE JANEIRO
DE 1993
2.1 -ABERTURA
2.1;1 - Comunicação da Presidência
- lriexistência de quorum para abertura da sessão.
2.2 -ENCERRAMENTO
2.3 --EXPEDIENTE DESPACHADO
2.3.1 - Ofícios do 1' Secretário da Câmara dos Depu·
tados
- N9 9/93, comunicando a rejeição,_ em parte, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n? 58,
de 1992-Complementar (n• 13/91, naquela Casa), que insti·
tui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União e dá
outras providências.
- N9 10/93, comunicando a aprovação da Emenda
do Senado ao Projeto de Lei da C~mara n9 149, de
199'2·Compfementar (n' 136/92, naquela Casa), de inicia·
tiva do Presidente da República, que prorroga a Lei que
estabelece nonnas sobre o cálculo, a entrega e o controle
das libera~ções dos Fundos de Participação e dá outras provi·
dências.
-Ofício n• S/13, de 1993 (n• 11/93, na origem), do
- Governador do Estado do Par_á, so~icitando a retificação

564

Sexta-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Janeiro de 1993

EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Diretor.Ocra! do Senado Federal
. AGACIEl DA SILVA MAlA
Diretor Euc:uttvo
CARWS HOMERO VIEIRA NINA

ImprC.ao 1ob responu.bilidade d& Meu elo Senado Federal

ASSINATURAS

Diretor Ad.ministrativo
LLJI~ CARLOS BA5f05

Semestral ······-···············.. ··············-·-·····"··-····· ..· - - - - - · - - - CrS 70.00fl.OO

Diretor .ladustrial
PLORIAN AUGUS!'O COunNHO MADRUGA

Diretor AdjUllto

Tira&cm 1.200 exemplares

da Resolução n9 1, de 1992, do Senado Federal, que autorizou a República Federativa do Brasil a conceder garantia
ao contra_tQ __de empréstimo externo, no valor de cento e

nam.
3 - ATOS DA COMISSÃO DIRETORA

-N" 1 a 5/93
4- ATOS DO PRESIDENTE
- N" 11 a 15/93
5- ATA DE COMISSÃO
6- MESA DIRETORA
7 - LIDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

quarenta e cinco milhões de dólares americanos, celebrado
entre o Governo daquele Estado e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID.
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- N' 77/93, de autoria do Senador Gilberto Miranda,
solicitando que sejam solicitadas ao Excelentíssimo S~:qhof
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TES

Ata da 14a Sessão, em 21 de janeiro de 1993
73 Sessão Legislativa Extraordinária, da 49 3 Legislatura

- EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs_ Mauro Benevides e Dirceu Carneiro
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Affonso Camargo - Alfredo Campos - Almir Gabriel
- Alufzio Bezerra - Alvaro Pacheco - Amir Lando - Bello
Parga - Beni Veras - Carlos De'Carli ~ Carlos Patrocínio Cbagas Rodrigues - Cid S~bola de Carvalho -. Darcy Ribeiro - Dario Pereira - DirCeu Carneiro - Eduardo Suplicy Elcio Álvares - Epitâcio Cafeteira - Esperidião Amin - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho
- Gerson camata - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira- Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva :.. rrãpuan Costa Júnior - João Calmon -

J oao França - J oao ROcha - J osaphat Marinho - J osê Paulo Biso!- Jose Richa- Jose Samey- Júlio Campos- Jünia
Marlse - Jutahy Magalhlies - Lavoisier Maia - Levy Dias Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mârcio Lacerda - Marco Maciel -

Mârio Covas - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisês
Abrão- Nabor Júnior -Nelson Carneiro- Nelson Wedekin
- :Ney Maranhlio - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre
Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha
Derzi- Ronan Tito- Teotonio Vilela Filho- Valmir Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE

(Mauro~

Benevides) c- ~A lista de

presença acusa o comparecimento de 66 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento de urgência que será lido

pelo Sr. 1• Secretário.
É lido o seguinte .
REQUERIMENTQ N'75, DE 1993
Requeremos urgência, nos__termos d_o art. 336, alínea b,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n~' 59. de 1992, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da

Constituição. Fedêral, institui- normãs- Para Iicitaç(:Ç~S-e-Contra:
tos da Administi"ãção Pública e dá outras providências.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. _:.... Affonso Ca·
margo - Albano Fran,co - Alrredo Campos - Abnir Gabriel

Wa~

- Aluízio Bezerra- Alvaro Pacheco- Amir Lando- Aureo
Mello - Bello Parga - Beni Veras - César Dias - Carlos
De'Carll - Carlos Patrocínio - Chagas Rodrignes.- Cid
Sabóia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy Elcio Álvares - Epitáclo Cafeteira - Esperidião Amin Eva Blay - Flaviano Mello - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filbo - Gerson Camata - GUberto Miranda Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Humberto Luce- ·
na - Hydekel Freiias- Iram Saraiva- lrapuan Costa Júnior
- Jarbas Passarinho- João Calmou- João França- João
Rocha- Jonas Pinheiro- Josapbat Marinho - José Fogaça
- José Paulo Bisol - José Richa - José Samey - Júlio
Campos - Júnla Marise - Jutahy Magalhães - Juvêncio
Dias- Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Nunes
Rocba- Lourival Baptista- Lucídio Portella - Luiz Alberto
- Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda
- p.:::.:: ··Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Mauro
Benevides- Meira Filho- Moisés Abrão- Nabor Júnior
- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin- Ney MaranhãoNey Suassuna - Odacir Soares - ·Onofre Quiuan - Pedro
Simon - Pedro Teixeira .:.. Racbid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Roy Bacelar
- TeotônioVUelaFUho- ValmirCampelo- Wilson Martins.
O SR. PREsiDENTE (Mauro Benevídes)- O requerimento que acaba de ser lido será votado nos termqs regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se,
agora, à apreciação do Requerimento_ de Urgên~ia D 9
de
1993 lido no Expediente, para o ProJeto de Let da Câmara
n9
de 1992, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para lici~ções.e contratos da Administração Pública e dá outras proVIdênCias.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senad_ores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
. .. _
.. . . .
.
Aprovado o requerimento, passa-se à tmedmta apreciação da matéria.
Discussão em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n? 59, de 1992, que regulamenta o art. _37, inci~ }CXI_~ c;ta
Constituição Federal, que institui normas para hct~açõe~ e
contratos da Administração Pública e dá outras provtdêncl.as.
dependendo de pareceres.
.
. . _
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Cons~•!mçao, _Jus.tiça e Cidadania que será lido pelo Sr. 1• Secretário.
É lido o seguinte
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da. Cb:ara·nR "·CU.~. L.uia Rob.rto l"~te), 111110 PTca.J•t• M 1 LM1,.~·

ft~o

47. (~. Fernulllll• WCftrittUa car--.),.~4o ,,...,.t~.AIIL;l.a'~

nlil

ltm;,ull)

.t•

Laf Jl•

nR 4.1 CÇPI-oltf'as Públicas) • lllllo M~aJ.•t:- 11111•

'do Tr~~:al a

.coataa .... u.Ua. "'U&&IIIIrl!' • • - -

~ ....

lllllestv

llrt. 311: .. , ............................ , •••••••••••••••

autor-i&'

fal"ll.IPart• LAt•....a":'

c - anexo.
U

uá1i.. . . . . . . . •W.Wdi......... Colllli. ...........···-·····

•

*... _,.......,

critica•

du~

c:heg;J.nua

<IUit

lllllu.f'allt• • u.t..;ria, •• a:l.n~"· ""*:l'aa .
••iv.

cliiMtr'li~Jii-

pooto• do Paí'li,

._.eR..,..

proparo:.iooarllll

~r'"

a

Wlll'l'll<'"'""

23 dw

.t- quw

Ült W><l>ol<fi~n~:i .. 'lo,

n&l, dwtvr•in&r:o.• a opçio
v~~o•o~~nle,

Propi~ôiou 1t.
p~la &do~oi.:.

a!11a.fóalh:aP o

pudOl~!ioC

qu.~r

prvvidencii-r~•

brli.IOi.ltUl'"'"' e ,.-,.l<all!ICllõl,.,

•u41!d:t., wtod:alid;.oJe

pal",llraf'u

w

- vlllit.belvc:•r lrat&aVnlo dif.,r•nciado da

coa.••·ei•l, lqal, trall•lhi•t•.

11<

ou

~al'IU.cr

in.:lu'li~"~

no q'-'11

lo.;;al dw pag:a11wnlo, rw•,.•lv:ado o

nature~:a

ou.tr.,,
lõt<

diiOP.;)IIl~;~

2.11 o;i.;. •1·t. 3.11 dv•ta t.d 11 nu art. 3!il da L.l<i nl:: 8.i!4&,

au~ul>ro

cn~

r~tf .. r..-

11"

da 1991.

PARECER

srlwio,;ic. d ... 'lo ""IIT:IIio, """• :t.lid• u• S1.1b1otitutl.vo <!l.ltr, wfati-

de ••lhor

en~:ontro~.t

n<r_'lifóe repo-

•1tU• iu d" id"i;;u,,

SOl>" ia f'.;.."licllo11o
,.;;;..,,.

.PC<it;J."

Todavi.a.,
U~:~a

nwco~~ndu
no~c::lio

:apo~~n•'li

twrau• \la

prupo~roiç.io

'liWIJU.inl••, •u.cor•'li•io

~.:u• ~n.~txigibilidllodlõ!

d41

dos

lic.~t~iío1

~r><.lb

,..r ... iç:aa
flli•i•l•-

•~tlhor tW~nlo:.a,

p•r••-

os tipo• d• ••;mor pr•;.o w dw técoic• R PI'VÇOi wli•ipfojd_u_bálliC:.Q~ fic~~tndo

li~:z.t&çêlot .. ,

d .. to

a•pliaç:Ôo

010 d~~:•ai•

:a alia"'" "b" do 11 111 do art. H!9, pcra ..-

parátlrafos e alihea."

d~s.pwn-..01.110 1t int~

do~.opuloli.c:idade na

PM.ECER

hipót"""

.;(lavit.ll Jl:t.ra obra'li w 10•11rYic.o• tht engtrnh.ri.a• tr•t••e11to •a1.1o r.i-

IIOroso

na :t.Plic.:ao:.io de n1cur•o11 PÚblico• •edi•nt• c:onv.iincios,

doló v ;t.Ju•t•••
Pr41'1il:r1t:Lvei'll,

10<1"" w do•

d11finio~:Jio

ot•

Pudtl~'"••

o~c:.o1'•

de Y:Í.rios tipos penai&, in•f'ian;:ávei.a •

f'~mc;lo

c:.ont.r'l&t.:.~

Cout .. ló 11 prtlU,.

du1o

de prática• :I.Uo:.J.t;as no trat4 dali

do Estadu1 I'O"&•il:d,l.l.d•dto d•

órglo:~11

e~oeaa•

1•-

Ucit•-

1t

t•H•

li:•end" te• "'r oi!Jetivo •Udir • .f'or!l~~o de

ou.., por outr•'lõ palavra.s, pr•t•nde dar OPortunidade •

•otn(lrtt11 .J" ~• dc~"nvolvwr•• ato longo do te•po.

"do Tribun•l

do s.hot.w•• de controle intwrno d• qu,.lquotl

da r.ontabilidadw da .. ••PT<rsas. privadas

"'IIW

cantratw11

o E~~o'tado• utiliz:Mc~.:. da· ll"d:..lidadw d-or eilot'co.Llolu indir•ta pur •d-

· .. o.

iiil t .. t r··a.:.l"o

.

'C •d•iniw.t raÇ.Iu o.ont rai11.da~ s.o••nt'e ·para serYicos •f~<h'w.

•a-nu~ c.:o•Plw~<oto w -wi<I:'C:P~iOn:al•lllll• U.rllt:ntot>ôl atu.aliz:u:lio 110n1tl:.;í., ia

qu .. ndo d" ,..!la•wnto• •• atra•o• l'o••ibilidad.- d• ac•••a d•& Plt"'Uen&s
"

"6\uori••-11111
hecwndo

ada.l.fóllivcl &peftas • tllio aa-

o pra.i .. to co•pl•to. r11duc!l:o das hiPÓtotse• dR

:ou•it.ilidad"'"

dw

:o•

u•"' .'" uaa, tudu. av. attwra011

t.l.PO'Ii dw licitac;lo dw prwco-biU•* c d1<

de; ch:aai.da

••ntot
d•

dOl'iitao:.a•-••

l<loPWI:ito.li:ll:~~~do'ii,

tV.:oo.l.CI),.
lo;O

~rh:nc~r.

nu 1o1totido dot ..,...,,,.p..,io;oar

•icl u .. ,.pror•'"'"' ._.. Úcil~~o~;.ü..., re•t. .l.t;o • .Ubo:.-Unllat,..çtíor~ 11 .. ~.~.t. .. ia-

Pt'•it•dilt.\1
Ud.:.•·b.

d1< obra• ptlb.licas..

no~ ~.: .. u..-

d-e

ifi.-.u•oo:rl>~.a

caract.,ri<!a~;.Sio

da rws,.onl'l.bilidad• sa•

411 lrrOIIIIIÃlaiidadc •• Uciht.c;liRIOi tralll-

EIIEHDA Nlil 3

c.ar-

••Pr.,ças.
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"""' dc.;cioilr"' .;cuapRt<rntc

Q

f"r" da 'ltl:dl: da Ad•in:l.atrac:ilo .,.,.., di

qualquotr qu,n.tlo ccmtratu~ol, salvo o d:l.spo•to

ri•:l.•

do artisu

::n "

lll.l

pani.wrafo''

no "'arãarafu SSI do art. 41 desta lei."

PARECER

A

PT•nntnt•

E••nda t - por fi~alidallv "l.ar1a0nu:ar

o

t .. MtU do diSi>U'IIitivo c:oa. a. rttcl•cii:o djj, l..wi".
T'"'ch:. tlade

c,anta ,._,. o-

~11tituti11a.

na Hot.ar a .odali-

de ~T:.tco•reh:rlncia, n~11u p~orece'l' é pela prorJII4ici.alidade

d~

..........
"Art.

'li 4R. t.•Uca-sl!l o Utoa de Ucitaclo dv tlic;ftic& • "r•a ou.tor8& de: ~~orrvi~o:o de te1orfoni:... .Ovvl c:orlular

,.)

,. pgntuacl.:. dos

pariaorlro~ t...:cn~co•,

porl<>• ~ro:.POilornt""'' h:Yani ... t..:>n'li.Jodort •=~

'""'

au

•nctgr

l:i1'. 'Nas concuni1u;.:i...,a cu.• "'"e'"o-f-vferitlo:ia ou

1•

•stiaado far .. u,.wrior a

u- '"

do inc~•o I do artiso 23, sinl._ Wl'llbido dus Uc:~~~utc• c~ru

•i.•"o

de cuntrataT,

IU.ro~Uarantilll

<-

(llca)

Y•••• o H.•U• esti.•u.lado

wloT

anuradora autoTiaacla a a..eraT

ftO

Pais,

no

h-

•• valoT nlo in . .rior a a::;x clu valar do Contrato.

..,.prat.•nt,.do•

vanta1vn,. ,. .. ~ .. "" t,uu1•.0-

1UI'

w no pra;co

C.jj,<;.iu

lll•ti~>v.lado

li~::l.taRtw

du

que

pela

;a••i•

Ada~ni10tra~;,;;.Q ~:n-. ... Jara

a

d••c..h.•~~>if~·

pro.:.-d.-r, re•ullando na c:onvor:ac.lo

do

puatwr:l.ur.
b)

,. .. ra ou:arit.a,;i.o <la• ~foPo.,t:u. t..:.::nicat., .,.,,.;;. ctota.-

t.vhu:id;o. ponh•a.:-o aiu~a:..., r•ferorneh.da llll 11aior tot:..l Ytrllfic•du;
ou v:..lur e,;t:l.pu.ladu 1o111.l• igual ou inrerial' ao liaitlt
.. ) "'"a"nte 1.n> lu:Hant"" quor tJ.Yorrora propor.taso t..:cniCIU•

a .. ,;-~l.;."' pgdoo.l·io p&rtlt:iP'II~" da f:... c d.e al.oi<l"lura th.,. l>t'OPU>lt""' <Jw

..:.fwrta

"'''"'""Oo•

.~ ..

""'":o '"'la ut~li:.a..:~ <h• lrRqü.inci••

o li.:z.tólontl:

qu"'

toando

t:<mo.id•r::ulo

~

lllit~bwlwcido

u... lw a•·t:l.go, a Ad•:i.•lis;lr"'-lo pud1:r:i. e-Migir l>rl:staclo d.-

uu
ua-

I'.O..•ti• o:lll'o tiO lll!Í... iac., :IX do v•lllr dg cuut1·atu, .;abendu jj,Q c:cmtr;olil.dU
.,pt.r por u•o~. d~lõ li"lluint"" •.:.da"lidad•:

iii.Prl:'lll:nlal" o a:ai.:.r PrOI'~;.o."
U - loltiiUl"O-llflratltililJ
III - fiança b .. n..:âri-..

OOi'ntrtr oli tipolõ dOI' Ht:it:a~íiio t:on~otantl:ll> do art · 44 do
aub•titut:l.vo.
pliCiii.CI" ('ii

~:n.:ontr••"OI'
1!:1)

o d111 tWt:niea. • prcc;:o, cu.ia

&tlr&ROW obras.

ii>0\1"&1010 tllll::nulú.h::.,

COIIO

t

O

1:

dwf:f.nic;::lu

a<i'I"Yic;:cn. di: natl.ll"l:lla, COIIII'}eMa.

c..a1oO da Pl"W'IIIIIULe E•~rnd,•o de .OdQ

CIIA

de

a11•i•• nuii'IIO -•r~cr W ,..,,. a"rovaiôiío ela E••nda, •• !Õi.i'l•, vh•to ~·
g

. .u c;:on~ttoldo ,jil, 1011:

cont••• svnor~ric•••mttt, na dias>o•ic;:Uio

Tvndu

IIUfl',

"'ci·•• ••m-

lid!Mie de

•• c&~ntã ~· o Gubs~itu'tivo n;o adol•r a aoda-

•r•noo-Tefwrinc:i.o~.,

nostlo

parcC.~~tr

i

p~:l• -re.iudic:i~tlidadw

d;,o

EIIVnlill,

o.;:l.onada.

J>IIIÍ-~ualifi.c..ach

tlic:ni.c.a,
Art. Só •.•••. , .. ,.

1- .~oui.l~li'!'

de licitant<t-. n&>i

a ••r ,.rocedid• .,• .,,..
,aouli.

l:l.~:::l.ta~oiS!It•

~• Q obJe~Q

d~tti.~;t. ~a,_ <~~.~aÜU~&\:iu t~c:nic;,o

dtt alta
da
11o1o

Poi.blica, '-"• ""'~"u•s fio~oica<~~> ou. J~o~r:id:l.caiO, :l.nc.lu.siYI< a<wwlas

du•i..::i.lialhl..

ltU

fol .. tnmtii:.Í.I"U,

~IIIYI:I ã CGinotill.l, l'ui!COI'a,;a.ri&qlltJt', C:liiÕu-

d"

rec:-ndlr

in~cl"u•1'do•-

:LSI. Etllttnd•-•• •or prlli:•qloL&lificac.io,
tru~

c:o... l•uc:l.daole

lic:ita~lo

~ara

ow.

fin11

4i:loi"Q.tll llltSlll Utitlo, o PIQCed:iMIItO 1)1"11111•inar, a•llliAIIfm~· !ii•

Vllhado

U.•nll•& .. f:l.c:iall, d" Yll!r:l.fi(.&lôh -révh ••• c:ond:l.clks dQ'I
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........
d• Pa.~lic;ipa.r o:llt dortur•.i.no~dai hcilac!Se'õ c - obJelo• idin~

fis;.c:ai><,

ti.:o•

a•t~eeelhoulos.

ou

pr~rl:i.ai"••

,;;r.d••

••ntc

e)u.y:Lvt~l

d~to:ot
p.u~o.

:,.

h&biti.tac;lo

PO&r:llo cada licitaclo deter•inada. As

Nllio ... confunde, n01• 01l<Clu1

prllf•«~&lif.l.•

:as

lic:itac:~•

·I

ell:. Entende-.• POT

licit~t-clo

de alta

l1n•id&dlt da preatac(o de senokos

.-4:L~t• prGJO~ta

i-d:Lata-nte

parte.

~

~rwvi.-nt:w

._ ubr'*•• trervic:aa, ca•r•••

loc:ac:!et.

"

ola IW•:I.IO.iatraclo P'úbl:lca, quudo contrat~dAs co•. t."l'rS!,i-.erla n•c:-•.:aria•ente •r•c:~~rd1dA• de,lie.U~&w, ~•~•lllvada• """

o&Uwn.&c:IS••

ro.,

hiP'útw~n •r•vht•• n••t.a ht1 • •• le1i1olac:lo ••••c::.Hic;a."

pdbl1~:;oa eaa~nu;;iais.

A

da &lltcn"111M1e c-atenta, UTOY&ti& pala

r..noli.. r•al•ent• apri-ura o ProJeto, dai n~K'IIo ,..,_

ltrellr ~>•J;,o •ua ••rcw~lo.

~er:Lur.

4R, A ut i 1 blac:Lt do

partw d• 6r1lo• ou

d .

..llort.

c-1-itlade

tir a exe<.uclc. do obJeto contratado, ou ,..... IUM.sa c - r - t e r a c -

ri.,n.

w•

obJeto dw .... e-...... aficatõlo.

C11Pec:.i•li.a:.ac;lo tiÍcn:Lca, ca.o falar' cht IIMtrah raleYlncia para ••ran•

..rá fe:Ltll.

O lub-.titulivo cont-Ia retlac:;o •w-lhMnt,.,, d•t no\ls•• ••r•c•r P•1'* 11ua urovac:io,

renl•• deat111 tor=edi•llto poderlio. lfllllr convoc:ad:.a di.l'lltho•

t4cnicat., para Una du di•,.at~otO neste art:L•o• &'t~Wl& - • eft\HIIlVa alta

~ur

Janeiro ctei 993

•i•t-• ,..,.visto •••l• ar ti•••

e10litla111e~ III'* Atl•init~otrac:lo

aD•tl•ce,rá • crUci-

.ub-tU""' à Uf'OYUIO . , Podef' Excc.uU-'0

·~ Hu• r••~o~1-lltoa pr.-rios.

"DI•tre

lo fi!~Atdotl

liL

•••uint.• rwda~o:Co au •rt. 412 du Pru.l•tU

dw

i.<r.i.

foloil C.:i.IIMOilt.IIQ,:::i9, dllt 199;!, OW.Il< "~OI'IIUlat~owl• u •rl. 31, in ... XXI,

"•

Cun .. Lilu.t. .. ;;:..,, ~n .. L,lu.i ourM•"' ""' 11'-'l"'"'ü~"'" c.onlra.l.:.<o ti. A.lluP

H

u&•i.••<.:Õu P..iitl~ .. :.o W \1.0 tJUll,.!O I>IUYi.ú,;;uc.i•lo:"

"Aot,

o S""b"l~lut~vu >u<><.urporo~.t if~t'"'ll' ,.J .... nlol • •·o~oJ-.lu Uu

...

~"do i

eQ, d .. i no-.s.u l>·u"'e."' pela lll>ruvao;.iu da E-r~oJ ... , •• ~>••-

41l, TUolu<o qu01iilu"' JOartio.io>e• dOI 1ic:.i.t 11,;iu in•-

~ "'""""14.1. J>~;;l,. Hd•l.nu;tr .. ~;;:u Púlltic.t lWM dinutu

t•u••4•
~oubo~wl.vu

f.ivl ubT..o:IY~o(.l,,. .lu Potrlínwnlt<

4.

qu,.lq.,..,r o.ld•d;õ:u "'""'"""'nh .. r

Cl

'lowl.l

ptii>lio.u

PI'Ul.ofdUrl!lnlo,

d~·ltwnvulYu•ll•llu,"

PARECER

Ã

pri••irCI

"'u•

n•10 •1i~tl;a\:.Üotllo dof tur11'o1 11ÚVofit1o dWI\õ orntid:..dit'ol

1'&1 ,..,.t;,otOLl••

utili:.l:ar-•• t1111bli• do hrillo ~ara Yenda doto

podt.:rõío

benll

•aléria dt< <!UM c.-.it• a .. ,...,.,,mle lll:•enda JJ. .,,. " n-

t~ 110 lui>•litut1YQ, daí no•,.., p;u·orc:;,, 11111• "''-'" •Prov•c::O:u.

i.IIÓ•

I"ARECElt

Tt~ndo

~

..,.. ~ ne~•- p.trwc:llr i! pet.lo. """'Jud.lc:llAJi.d•dc d• E1111nd~·.

Lori da C!i11U"' ,g

::i~,

,ho:t.u

oJ"'

in~.

XXI, li• Cun .. litui~>i'-'• ioH~lHui nur11o11to dll lie.itao;.üvs. e, 1.0ntra•

.

Ll'l..il<t.,Ü<I'"-

.

1005,

1t

~~ ....,

... e.cmt• o dbfOOIItO n~ art' ua der 8ubtotilu~·

d"' 1'192, 'IUW "Rt.:ll.ll .... nla O "'1l.

Coulr•to• Ad•iodtlolll.li\10'10 pel'liiUtnlll<W

ii

ulna••

31,

'"'1\'Yi.-

e.u•pr;u,, 1ul!"'1.r;"'~• alit<n .. .,ú.vs, de ol>••rYincia ~ri.lilatóri.• •wh•

tlu

ProJwlu

"III'

ll •••uinte nuiAciW ao-. i11d•u• t 11 II du

..rl.

Lei dll. Cduua nlil !59, d111 1'192, que "ReiiUlil••ntA

u
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X

P~ECER

~&ti!O.Ó.I'ia.,

A

- Proj01tu

111 toufic.i•nlw• ;,

ext.rl.ll~ivo
w~W.:;uçi:.o

- o ..:c.nJunlo

d~• wlt~•~mta•

..:o•t>h:l• d• ubn,, de:

ne-

a~o:urdo

'-""

•• nat••~ ••rtlnvnt•11 d• ABMT - Ass.u..:ia~la Bratoilllir;a d~ Nor11a11 T.:íc.-

pr.,~o11nle E•end:& rwal•entt~ aPri•or..; o tftKi.o d11. p 1 o-

pl)~o>idíi.::., d .. .i '!Uot 110Sio0 p,l,rW<.:t~r 11Í i>lll• !OUioio •Pl uY,..Ii:o.

d~~tvéndo

n:Lca'4l,

•amtwr os tut•llinhrtl wlw-nto•:

EHENDA Nlit l3

dvJOenvolYi•wnto

lolo)

a t...:~l.llntl: rv.Jaç:lo ii. ;o,Unv• .., .. , do irod~oo;, VI-

da suluclõo tttlcolh.ida ú• fu1111o

a

v:i.tl~ Silabai d• ubno e id•nlifh.ar todo• o• "~~•"" •htllllrolc.s.

fornwc.wr
-Diô-~oe
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..:orn~titutivu•

c..o• c.l-.reaa,

II, du •ut. 61:1, du f>ro.i..,to dt~ Ltt:l. dioio Ci11ara nSI :S9, d• 1991i!, qu• "R•-

gula•.nt•

o llrt. 37, :Luc. XXI, da Conlltitu:L,.io, institui nel'll"<j.

li~it:,o.çüvs

• contratos. da Ad•i~it~.tra4-io Pública • d:lo ou.tra11

u..,

provi-

dí<nc.ill.,, ••
tN

fol:o.l

d•• Wl•••·"

"Arl. 411.

dto ..,.,

i~anl••

,folíu

duranlt! •• f;a.11011o da Pra.iorlo 1:1o1111cutiYU •

r~:alio~~•

•~nt•gw•l

VIII -

.,;)
"""wc.tM.::Õu
<.urrida~o

<uJ•.i.u.i.totl"'l.iU

'-Dfolrõ~ladto-

qu:andl.'

tl.olo

<.<,mtrala

do~; ulna uu do "'""r"":L~u •wdi11roõ.v lC01•bul"'u d"" o.IW"I>~Iia•,;,

ftilrll a 1tua vx .. ._~.t..:iu w ft;,SI.&•otlolu U:a

rt~•un•raoo:O.:~

a

ifo-

Ooju.,;,t:ada. ,.,._

poOLrlo obr .. , !1>1111 frulôlr .. r u ._ ...,,;,t•• I.CiftlP•till,.u P•rit.;,

<~•L:ian•ito

w)

nu

tttKlú do

._:t:u. ••

G:ub~olitulivu,

,..,;o

111«t""u.:ilu1

PARECER

1oubs.~dio"'

Pitr .. llunl .. llt!ll du planu tlE

w.rlOliu d .. c.l>o a, ca•P''",;rndt~ndu "

01• r:.z:io ti,;, quw upin.a•u<o Pel• 11u.a .O.PIOY&-

pri•tntu .. ,

p;~,rl•,

ll"' nafllil.~

ioU.Io

licil.a~o:u

w

pr.:~gr"'"""';;Q, a orSib .. t~gi"' dt< ,.u-

de fi,;.l.il.li.llilfo:O:to t!

uuto·o~

dil.d<J'i

nllll::I:SS.\ria~o

111•

c.:;od,. c. ....(oj
EHENDA HSI 14

~supr:L•a-s•

"alin•• "•- do in1::. VIII do art. 61:1

v•

da••ntOAdu

du

qulo.ntilllt.tiYulõ de \õcrYic.u11 v

furn11Ci11,;rnto~~o

PTopriil.•"ntw

"'-"'"liaúo•r"

Ptu.illlto d• l.ei d1o1o C.i•ara 11SI :S'i', Ue 1992, quv .. A:o~ogul111.11••1ta o :a• t. 37,
inc. XXI, úa canosotituicolo, invtt.tui nar•atl de ~Úit~a.·s !.~~~.~r.!ta10
d~ M•ini~t•~~IW

Plilll"il..:a 11 dlol out1·a• praYill'm:ho•."
PARECER
PARECER

de

PruJotlo

t~:__E••nd;&

bll.~~oi~.;u

est,;,

• úa proj11tu vxceuliYu, t:.UIIlioiú..,r.o.•u'i

"o.w ,.

111 ll!i~o;h

pr~:~udic.,dA.

,_
EHENDA Hl:l ié

IEHENDA HSI 1:5

"llit-~ow

6it
oo~.•·l.

a lll:ltlllflllll nrd ...dôu au• inchiow. ZX 111 X da art.

l'roJttto de Lei. da Cl•ân. n!l ~'1.' de 1992, que "Rt~•uh•wro~a

fu

37, .im;., l>Xl, li• Co.uu.tilui.o;.S:u,

c~~ntra!.o•

da

Ad•inhotr~~,o,;tu

Púb1il.it.

in~oll~ui roor•~os

t~'dá ~>lllr;n,

d111

c.

lh;it,o,~oli..-.

"roviúii:111.h..... ~

lu tlot l.ti"l dói c; • .,,,.. tog S9,
XX%.

d~r

1992, qu~ -Rotgul~t.lll:ul• u a•·L, :37, iuc.

d• Cc.n•tiluh:1iiv, insHtui nQr..,s de 1icit•cí5or" w f.u~tr•lus

Adli,Oil,.lr•~o:iu

PúL.li,_;,

ot.

dlt.

<l..i vulr ... t>ro.>vldí<uc.i••·"

''Art. 4$1
PAREE:m

IX - PII)J•L<> l'~tJ.c.o - o ~unJWl!.O dt~ elt~-lllus. 'IUIII: d~-.

fin•
da

•

ub•~.<~U.<>

li..:it.~o..:4ôu,

-rYico. """ c.u•Pllll><u

dt~

&Jllrato ou. toon"Y.i.footo oi!J1<lo

• quw ftoli•ibiUt• 111. lll ... ti•.aliv:. dor

st~u

.. u.tu fi.n .. l

O
~c,jo~; Adllinistl';o~.;:iío

Sub111titulivv c.on,.i!lna _apen:ISI

io l::onc•dtu~:c.:iCI

dv que

Púb1i1::a, p.ara .,.., fin• dlt. l'lil<1>111nt• l.,i, lcv•núo w•

c:.onta :a ~;otureaa du E,.t:aúu Fcli111r:al do no,.so piAi•.
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de 1993

a \I.CfiUintc ~11d<1o;.i:.o ao li Olil ú.:. ar't, 71Z d<l f>ro-

L•i d• C:O.•ar"" ro2 :i9, d" 199il:, 'll.hi: '"R,.flul••..,nlo~. 0 ... rt.

in ... XXI, da Cun~ol:i.tui(o:iu, in•lHui nurM.Uo d• lio:.itao;.üvs.

37,

c:onlrOttu""

d• Ad•lnis.h•c:lQ Pú.bU~a 11 d:ol uulr•• pn:widino;i•"·"

"'PQ-••

"l'u-t. 7!L

J•to
'li

10~

O!;!, Ql1.11l"u"r c::id.ul:iõo puGv•·.í. l'll<olu•rwr ~ Ao:l•ini•h'•-

Públic.a O'lo ~uiOnlill.livo,. d;..s obr••" pre~o,o~~o unilli.o ~us dot d 11 tcr-

•iiHI.d• "I.Jo"' ..:x..... u.l•d• C.U

a •••ui.nt• l'lldaçiío aO" (;UI.lt: do art. 2• _do f'rg.-

t.e:l. llllla Cl•ara nll: :i'P, de l f , l , - -Rqul...,nla o Cr,t,

d•

da.

lllllll•ini~trac.lo

d!f

Mr

Nbli.ca • d.;,\ autrati

"llrl. 2•.

•i.tuar a

_,. noa ór•lott ...
,.l,o,,.,.ll,.lol~. uvJ.I>,.Ill\.1" l'lal.• ,..,,.,.,..._._:;. ... ""'

E,.~,.,,l,.,

,.'!lo

li~o:it•o,;<S.,,.

r•p;~.rti~Ü i.nt~orrcss~~oda,

loe~~ol

-rl1ico 'llf•tivadll.• no
~odvo

un-

'

•or e.utivo d• int.-r••"'"

d•vill. . .ntt: Ju•tific:!Uio, IMH!i.anl• p\WU~a~:i:u d• tais - t i -

l'ú.blico,

'""'"'-;;.<> ,.,. .. .,

~trOYidfnc.iaiO."

w• VXIIC:Uo;.;;óu,"

PARECER

l••

37,

inc. XXI, da t:onatituh:lo, in•ti.'tui nur••" 4c'li~,;itulkt• • c:.ontr'a\Oto

lll.l.~l••çt:o

tr-.t . . o" ll.nciaos :t •

o.P.I.çia1 de -

:t:t

do llrt l.•u •••uil)ol.ti-, ..
f'AAECER

E•
nutiv.u

E-r•d•,
jvtu

P~ino;i.,.ico

Loti d:.. C:O.•ara nlil :i'>. dOI' 199e, qu..., "R"!J"'l•••u•la o IIU'l,

dot

im.:, XXI:_,

.:Õio.

Conlllilo.~ici:áo:~, :i.n'lotilui nurMalio <lw lic:itii.C:341S • o:.untr;alo'lo

Plf:IOC: c. alto PfCIPÓ.,ito vi:;;=odo

<11111

P&l Oi:l.:~t•'

"ionai•

•edianl•

qut..
.,

••iur,.., pióvi.:ilC:..;.

E11ENDA Hll: 21

1!iõl, Rvtl"dv•do!l u~ Clllo~ dtt inonci11ibi1id:a~or dot li0

Pru.c:nte

d• publtt.idoo~li: j.:í, .. ~~< ornc;antr.._ ""'"i'-'i•ml'lll..,nllf •<-<~lhido:.

""T l, 13.

,.

Pela

lli:ndo .,.. <.unla

"P .. t..lic•c:::íu d1< l•l OI:Ol.;o·i;a •t.>t:"n•., uo,o~~v.u'tlo. ,.,. c:uh<~"o. ,.,;.ll:;i<.u.,,

d• Ad•inis.l r .&C:~<) Pú.b 1 i'-"' " doi. out n•s pr<lvidli:m.. l:..~ · w

~::itllo;lc.o,

o< o>'i<la till« l''i<jllli,.~.

cc.ntrato'li """r11 a pre~~ola~olo ~e ~oerYio;u'li ttóc:ni.co'i> profis-

ot'IIPIIIO.::i&\izadoa dev•rlôu, >111111PTI! OWII pos,;:Ívlllo ""'r Gllh:Ln •do,;.
• r•aliza~o::ii.a d• c;uncur-.o, c:o• lllllti~tulaclo I'ToiYia dot pri•i 0

ou rtiiWllllrto•:õiu."

"D~-s•
dc:~

37,

li.

'!il

••ctuintl: redac;io ;aos

P•uJ.,tg dor L.~ti Uv. Cdar• n!iõl :õ9, d• 1992,

<!tu!

1S1 c: es: tlu' atl.

23

"RttiiUlll.-nl;. o .,1.l.

ino:. XXI, d:a. Com.tituí.o;lo, inllliu.i nUl'•as dor lí.(.ilM.~If~> e

cQn-

tl al~:~v. d;o Ad•inlatra~õlo Pllblic;a 11 ~• out..-a,; pr~:~vidt!n,;ia""• -li>"i•i~>
do-•• todo.. o" i•lc:.i,;u• dCI li i!iõl do -••u aolicto:

"Art. 23.

Cun•io.l•randu
prtlsladio

d•

quv

""

SWI•tUutiYO niÔ

cont••lou.

f"OIIiiT'a dv di.,PVM•It. d11 lior..i.tat:la, nu•~

'""'•c•r

G 1~. 0& Etiladg~o, g Di,.trito F111d1tr:.tl 1t "" Ku.nio:il'io•,

111.

••rYio;ow técnico~o I'Tofi•d.:oroa:L.• C"POIGÜo\h::o.d.:o'ooo
ot ••1• I>TIIjucli(.ia\.i.da-

b~t• c.,..a o• ór·ct:.W-5o e orntidadv .. a d,j;v. 'liuburdinado~~o. tÕ•arlo c;o•o li-

•ite

•li.~<i•o dot v;.lores. aqu..,lw~ 1.ndic:adus.

pa•·•

ot'IÓ

•od•lld;,d,.,. •.ht liinc:.i1oo., I

dv da E••udw..

i!

II

do

""''l, E4 dor .. l• lvi, na Pl"OPI>n.lu dOti h•l.it;.ntv~o do •11l1< fvdll•lhlu Cuti-

Pwlorntv.

arl. 17 do f'1oJcl.o dv L.•:L d., c.õ.... r:.. r.R :::;<;, dll 199Q, '!IlM "R~tflu.l•••nla

0

•r~. 3?, .i.nc. ÃXI, d:;. ~n•Lilui. .. i.o, inlllitu.i nor•"" d• licila.. iSw>~

l.:u-<.1

Ptt.T.Õ•Y:tlu o nÚJIIfi'Q d11 f.•i.lit..,lwto v• <.ada ~tnl• .;-ordltl':.tdv, tiwg\u..lu

'-'"' dalluoo du In•tilu.tu Br1t~oilei.ru ~ .. GotDgn.n~o" E~oti.tí-atior..a- 18GE."

c:outrat010 d;. lld•init~otra•lo Pdbli~o:a c dá outras providiinc.ia•. •

....""'

Mt. 17. , ...• ,, ••••••••• -·••··••••·•···:············

c) Y1tnda de aciSe••

totrYada a lorahtla~o.iiEc. •~~ol'ttc:i.fi~a."

'lU.•

tocdlo nw•yciada• •• bo\av., cob-

e•li'HI

•ul4odis noli

llll 1R,.

1!2

du.!luln~titutivu, 1v.z:Oo pur ,C.u,. Ol>i--

n••u.; pvr:.. -""... asoruvao,:ôio, v• i>ãri.w,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Janeiro de 1993

"D;-•IR

"lt!JI.Ii.nle r•Gac:;"o

&

r>ro;lvlo dv L•l d.& CSi•ara nll!

im:. XXI, da C:O..•tituh;lo,
d• Ad•ini•traJ;i:u

PIÍbli~~:a

:i,,

d10 1YV2,

in~otit11i

<lo:l

qu~~r

inc:. IX de~ art. 211

do

MRe!llf.ll-•nta o art. 37,

nOTIIali d•

li.:it&~~eY..

• .:onlrato.

• d.i uulr ... ~ lll"oYidlncias."

HIIi-11-e
-Jeto
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a SVIJU.inte r~:dac:ll:o ao e 111 do a1·t. 33 elo Pr.:~

L.:l. da Ci•ara nSI S9, d~t :1.992, ..,.. HR~tlula•enta o art.

de

37,

iuc;. XXI, d.a Con•titu.io;;lo. institui nor-s de licitalõ~to e contr•tvs
da. Ad111ini•lrac:S:o Pública e d:á outra• llrOYidQnc:ias."

"#lort. ea.
"4rt. 3S.

c:i ... l,

M

PMECER

PrV.~t:ntv E•~nd• re<~l•vnt..e

A
PO!õ:l.ç:lo,

;liJori•or• o tw1<tu d• Pro-

1101" qlllt Ultilllo- pela 'iUol &PIOYI«:~O.

r ..a:Jo

PARECER

'1lupri•r.•-""

-

•u.a

a

&Unv<l

' ' 22, ~ "' 512,

.;;.io,

todo.:.

o 5 iSI,v sua alinea "b", trantif'or•at~d~:~

11• I UI, co• ~~~ reda~:lõo, •upri•indo-t."'

"11."

ren~ .. r:.ndg-,.., o li 411 p;u;,. •

•ind~

2Q, <.oM noya,

rvda-

do •• l. 29 dg PruJeto dot Lei d;,. C~a1a nll :S9, d"

199e,

Hfotuul;,.••mla

g

dv lit.itao,;õou.
po·uv~,J;;n~i.ol~··,

~:.uoltid4'i

n<o. l>f"""<llnt" E•11nd•• Ta:ro::O:o Porla ~u<o.l Ol'in4111UOio l'otlll

ao·t, 37, ~no,;, XXI, d• CIJnt.lil•.ÚiõiCI, in.:tilui norfi

àlnlr<ttus ú• Adllir>iiotlat,.ão Públic;a

f<

sUA • .,ro-

"'"'"-lo, .,.. p;o.rlt: .

EHEHDA Hlõl 2:S

oul~<•:»

doi.

.<l .. n<lo-,;,v taMb11ÔN, nov;;.. r-Codólo;.io ao:~~ ino..~5U'io II "

XV du

da

CS..ar ii. nSI :S9, de 1992:, que '"R•gu.l;o.••nt a o ar L . 31, i no:.. XXI,

"Arl. 29.
Curuotituic.l:o,

da

institui nor•a11 d• licitac:iS~:s e contrato• da Adainis-

tr•~õto Pública • dlá. ou.traro proYidinc;iaç."

o.lllldlt
d"

p~trtinoentlt

c cCJIIIPJt..tível 01111

c•l'"<ll4tllrí~;tic;all,

quantida.d•to oe p\·;..-

.c;o• u ubJelo da U.c;ita"-S.u, 111vdi•nlv a indiC'A"-:Iio d<~.,. in~talao;;!:ivs
cant11irus, lllllquinot~. c'!Ul.PIIIIIcntus, llllilr .. th:o.ll"nlo o1 do IIRSIICJ&l

"Art. -46,

A

licitaçlo do tiPo "111enor pr•c:o",

Gaio IHtl-

c<nli•ento de Jutg . .ento bas~:ado no pr•.oo aíni111o, no c;oso d111 eK~~:cufõ;;:O

tWc.nic:o -fotspcci..,lh:ado, ;o.dequatlo" oe disponív~orito p:~ora a rllaliz;..~lõo do
CJI.l.ietc:.

de

dil R<IUipe

lic:it•c:K.:.,

bcll COIIO

da

quo~lihcao;;:Jiiu

IV

po:~s~~ouir

dor;

lllotlllbro...

11:111 s"u quadro I>Oir'lll...-altn-

d .. ~~od• h;;; ••lo Qnar; ó (:wdsl ••»vs antes da d..,h, da

po·ofistoio:~n•l

liad~:

Ulll

- prova do atendh•ento dte requisitos prvvistor;

tlir-se-lá. co•provllc:lo do licitant• li•
t•,

d• cada

toi<;n:l,o:.;o quv ,.., rouoPOCJ'fiabiliói!ar:í. p.,los trat..olhOIIJ"

PARECER

l.icit~uolo,

d11 niVill .. u.potrior dwt.ento;r ole a.t•stado d• r••r>ons:.tbili-

tolcnicll por vx .. cu.c:lo d11 obra. ou ""r"'io;;o d11

lllltlhantes., li•it.ada'IO 1111tali •xc1us:L"';r,•vnt• ks

clt:ra~t~tristi.c;at.

par~..:law.

l111CJr !l';o prc.:o;crnt• E."nda. vtra dt: 1<ncontrc:. .c;u• linh4&

'11..:-

dlt lllill.ior r"hr-

"llncia ., valor w.iynificati"'o dCJ obJeto da Ucitaç:lio.

çio
di!Odv,

dot rttla~io II:H)>lícil.a. e d.a. dotc:l:t.riLC'O f"or•a1 d• tou.A dillp<anib11i11-® ato IIII:OAs cabiv•ito, ..,.dad•• as •xill~nci:t.s de P~oprivdade •

inc. XXI, dilO ~nstiluio,::lio, iustitu.i nor••• dw li~:oita.c;iSOis v c.onlr•to"

de loo.:•li~:..c:Co previ:a..

da. Ada:l.nitotr&\.iôo Púbti~:.a"' d·.\ outrlls praYid;.ncb.s."

PNtECDt
"J\rl.

::t•.

A

Adainitõtra.o;:lio

intoe•e~r;ada

Poderâ

l'ltVO!IIOIIf

licitaclo por -.ti.Yo dw intwr••- PÚblico ""'"' desaconselhe a concontida.. ""'' pre:w•nte E. .ud:t., razio pel;o. '1!-'lll owina-• Pll:l:t. su• I&Provi!Oc:iõo, 11:111 parte,

h•tadio da obJeto da licitaç:lo, dCY•ndo anulá-la JOOr •otivo d~
s.al f.dadtt,

~

u ...-
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............
"'"•••nt• E-n11ho ... lhora c~~t~sidwraY•I••nte o

"

-.u•

pr•t•ru:k

lludif:k.ar, dai nosso ""recer pwla sua

-aiiJiriu-s•

t•Klo

. '

ca..ra

a"rov~t.ctio,

~9.

nll

Con•titu.iclo,

Pal'"tw.

• 71 do art. "" do 'rDJ•tiNd• lAi

o

d• 19?2, .,...., -RIIr•u.l ..enta.o art. 37, 1ne.

XX%,

da

da

institu.i nor ..s d• licit"aets.... • contrw.tos d• Ad•inis-

traçSo Nbli~:a • doi.' outras l>rOYi<Jincbs."

~8tu>l'"hU•-••

~-r a

111l

de {99ã:,

:>?,

"

G i~ do art. :U. o:Jo ProJ•to de Lwi

"'u.- .. II••U.tãftnta

o •l"t.

3'i, iiK..

da

XX%,

ola

A
qtU,)

pnnownt• E•wnd.& -te• •

••t~uint• J~.~ostifi~:a,.ilio,

c:o• a

••ta.us d• pleno ac:ordo:

.i.nstUu.i nol'" . .,. dw Ucih.c:l!l•• • contrato• d111. lod•inb-

Clolfi•Utuiclo,

t~- .. ~to Pl.iblic.11. ~ d.ii uulr.as PruYidoilnet .. s.~

"A
Pl".Oai.PV.Ç:(o

~>•r•;anl<ncho do di'IIPO'IIitivo •• ._reco

.MCIII"'IS.i.Ya

inter ....s•s

COJI 0'11

carach:rb:•

.COnhico-financ:•iro.

H

cl,lfltr;o.tua.
P"-RECER

O

diiiPO'IIitivo •• afiuCI.ra d-"ici•ndo e• vis;ta de ou-

tu.,. fúr.ula" Já v><i!Oh:nt•s no P~oJetu, "'"••t~un.tórios do wqu.itibl io
H P'I'S!SII:ntw E••nd.& k.W>r•••iva l•• por .PinalidAdl' i•PII'-

qu., "" Adllllli!Olro~~~;:to Públio;...- k.W MKPOnh"'

dh

o1.

ri.'llt:O doi:

.adb.utuoow1ilo

wconü•~c.o-finan~viro,

c.onfor11v •• conc.lui na

For outro l:ad<l, u ris<..o
"'"'rial.
Dw Plwno a..vrdo co• a propostA, dai nv,.,.u

1•. ,.~,~,.,

p~~or•<..wr

ow-

-'li.••

do_;·-·i

::n: .,

t.ll

do ••••u arti11u •• 'll.loriOtiu.

~u~r

po:n· i .... a •ct••o::o Jã

invc:1otiloownlus

U.llll

~~"•bu~w

fa:~~

parltt dilo :atividad• ••ore-

n;,u, ......... Pl c:Yhia••

do.~

g;u.ta• ou

p•ro;•l:a co::o•pcrns•tóri:..."

.llf>ro::oYac:li.;,.

-Dv-. .

nwiL '":..~ do inei•o I w '11.0 li Bll do •~:••o .&rtigo, lodus; dis;pon;:i.live~s do

P"roJI:to de: L.ei da Cd.a11L nll !19, d• 1992, ~-- ~RWSII.Illt.•~1l::t. o art, 37,

a

•••uintw rMd:a(Oiiio ao int;. Ul do al't, :79

!lo

.ProJeto d• L•i da Ci. .n, nR :59, de 19!12, ._. -R••ula•ent• o •rL 3:7,

:i.uc. XXX, da

Can~~otitui4:io,

in~otil'-!:i.

nor•a• d• h1::it:.oc!Sea • contraloio

d:a

Ad•inistra~:lig P~li~:a

•

"'11'61)o;:i::llo;lo do co11t'ratu c:o• outr••• a c:or~t~a;;;o uu ti an .. .Porritnci"'• lu-

• dá 011tra• proYidincias":

UI - .;, IOUb<.gntrata~ol<,> .tot;at CIU oo~on:ial do s.wu obJ1:to,

t:al

011

qU'Il\>\lU

I •

Pii.TC:iilt.l,

bw• c:OIIN a fualíg, cilll:ll

•d•.i.li.J• uu edH.l c

n~

eoutn1.to".

PARECER

ao

"'""'.)u•tor da

pror~o

previsto no próprig

~ontralo,

as

alu:a1.l.a:•~tlors.

tll,l' h•• IOI.IPl•••nt•r•• atlll o l.i•itw do ••u vw.lor Corrigido, niiio
l•riz"'.,

•lt•ra!i.lõCI

.aposl.i.ho, dors.dtt
••nt<:~.

~~~

do

•••110, podwndv s•l'" r.-1it.lr111dos

,

Por

NDi a •••u.inl• rwda.;:ilio av inc.. XII du art, 79 do Pr-

·c:ar~t.i:

,.i..,tir•

,hnoti.Pill• .t.doiO, di•P•nk.oU1djl a .:::elwbr ..ç:io dor ILdHa-

Jttl-o

d1:

l.tti da Ci.••r• nR :59, dtt 199'2, qu• NRIItllil-nta o il.rt.

31',

.l.n~, XXI, da C<ln•titUi4:SiCt,~ in•litu:L nol"•a11 d1: lic:ita\.i!ws • c.untl'"iolos.

dlt. lod•in:i.IOtraG:S:o Pl.illlic• e diil. 011tra.s providllnt.iaaN:

",

PMECIE!t
~

•r•nnte Elltrnda ••lhora •• algun• •••ctus o t•1elo

da prgpos:L~&. raaão Jtor itll•

ClfliiiUUS

p.t• 1111 urov•ch. •• P•rte.

.. ~rl. 79 ······~·····~····u····"-"··················
XXII - ,f.u&ts de intttr . .M pt.\bh~;o, J ... tifiuda• •

•-radas no PI"QCti'S1oQ v.d•inistra't.1\,g a qu., H

.r•f•l"tt o

contrato.'"
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A "reMnte
lfi"OPcrU.ç.:Eo,

•·••Co ,.ela

Eunda ef•tiv.-.nt.e ..,ri-ra o t•Jd.o

..... 1 nos-· "'ar•c•r 4 lllllllo -.w

• squinl• r•daç.lo ao li 2R do art. 87 do

Pro~

Lei d• c&.*ra nll 5?, dc·1'1fl!, II(Uc .~Rtlllula-ta o a1·t.

~-••

37,

4•

acolh:L-..C.~t.

J11lo11

•.-

d~ Conslitui~;:li:o,

iqc;. XXI,

da lltod•ini~l1'"4ilo P!Ãbli.::"'

wDíi-tllll

•nu.intv rtdaclo ao inc:;. XY do art, M

•
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I!

incttlui nur-so dtc

l.ü.H~~êitc>~

c:onlrab~~

d.;l. gutr•• proYidó;tn:l:o...,":

"Art. 87 ......• , •• ,_, ••...... • · • · .••• ••••• • ••• • ·~· ,.,...

.Ju

Pf-oJeto de Lvi d& Cl-r~ niZ :W, dor 1991, <WIII "R••u.l.-lta u al't. :11,

inc. XXI, da Contotiluidio, in•U.lui nor-• d• Uc.itacllr• 40 cOMtrat..,.
llla All•in:Lstr~ 111 III' outra• ,.rovilllllcia•~..:

r•c.IUIOO

IV - a rii'IUIIriawnlu do C:Diihatlldo, nu• cldU• fi!UMI·t.•

•l~neas

doll nu• inci•oto XIII •'XVII du arti•p anl•rior.''

inter~tosto

ef:lcllc:ia loUiit>ens.iYa, nos caso•

n••

PIIIRECER

PARECER

III E111enda ~rf~rt':l.va•~tnte •lllhora o tt~l'(lO do Projeto, ra-

•• C.Oflta 'IIAW o Sub•tilulo n;:u con~••lou a hi•

T111ndo

preYi•t.~:~•

"b" • "e" do inciso I dt~•l• :uliflo.-

1>ótes1t do inci•o •• refttl'incia, ccmsidorr . .H ~>rwJullic•lll• • I'Tnornte

alo ltwla 011ual ~ina•a. pela sua .,.roYaclo,,

...........

"DI·••
Jeto

de

a tllll•~tint• redado au I H llllo art , H llo Pr.-

Lei d• Cbara nll :Sf, 11111 :Lftl, """" NRII•ula-nta o art,

cl'

da .W•inistracla Pllblica •

"Supri•a-u

11,

:lnc.. XXI, da Conat:Ltuic:lo, in•t:Ltu:l nor•a llor Uc:ltac.S.• 111 caqtfatM

llo

outra• 11rav:ldlncia•"1

•
. - XX:t • XVII da

•••IIi

ae- ... , .......... : ............ -.-.. ~..... ,,.,,.,, .. ,

2R ·- Quando a rvsci11i11

:lhe, XXI, da Cortatituh:lh:~, :lntotitui nor•"• de lic:itt.!lõi!ll:» • ~:.un

rtr•11~rc:idu

este

Lr .. tollt d• .W•inin!OlrlliõiO Pública" di outr~o~~ pro;ovidinci•s":

U~;arrer, cutt bau nn in.:i.-

a~t:l,•o ant•rior, - - h•J• culpa du cllllttrllltado,

do• preJuliN• r••ula.r•wnte

.......

4CMNII'OYM!as,

_.

"A1·t. 9,,
p;Lo11
-rlo

&da~ttar

c15ea gerlli•

~-nte

'-nl\t

J~

11e IIIACotlhlll

o

W'ht

~ou~ a.prova~olcl,

ia el'hpdh, 110 tiiKtG dO lllb .. Utut:lYOo

O'Oi

E~t~o~da,.,,

o

Dh;tt•it~:~

u•

Fedvn.l,

Hunit.i"

entidadtcs da lltod•inis.tra!ôilo indireta a ele" vinculado"' dll-

cUo••

au.a.s no•·•a" .obr• licita!ôÕI:S • conh01.tuo

••talurlec;id•t~ nt~sta

à~~o

di.spod-

lei .

pÚbUc~• • dvaai.; 1110tid.,.dvs. <:ontrCih.dOI-. diro~ta ou indir•~

fundaç.h"

ottina•o• por

'"''llo. 9ó, c "c~1>ut" do 97, todo~

,.rQ,,eto de l.ei dá Ci••r• nR :59, dv 1992, que "Regl.\lll•enta o alt.

31,
"IIII'~,

>~ubst~qliiiO

o art. 9::;, renuacrandll"t:lfl QS

t••• • di-R a seauinte rvdlle:lo *'"'

P«l:l Unl:ilia editar lo rt:11ul•••nta• próprio• dvvid&. .nte publif:i.o:.~anllo

"u,jeihis. às

diSI'O>~:l!ôiS•s d~~rs.t.a

lvi."

•• ll*rle.

""'"CEI!

t•xto

O
"~-••

P.-oJeto de Lei da
:lnc. XXI, III•

& 11111UUinte red~;o 110 :l.nc, IY do &l'l, 14

Ci••r··~ll

Con11t:ltu.i~~:lo,

59, de !.ffl,

tt~~e

IY
co•

llld•~•ih•ntes
perl!ift~e 11

clld:Ld•

"lh•u1-•t•" art. S7,

- od11chrac:lo de :l.nidanii:Ldade 11ara Ucitar -

DI~••

111.1niclo • atllf

l'l'Ç'Pria autcrridade .. ue

~

••Ja ,.r-vida •

..,l~cQU

con-

r•&IIUit-.c;la,

a penalid&dv, ......, Hrllo c.OJJ~tr•

• apú• lllieco•·rida pr&Ko nlo inf•rio.- a dois anos.".

r•*lat~ntw illll>ri•~:~ra

dai ncn1so parecer tt~<lo Sllll •colh:l•l!lnto.

o te"to,da

PI'OIIII'II:I.c:&:u,

cto ttarlll•rafQ UZ do artilo I!'J a nova

...,..nto iii c:apac:ltaclo t4cnico-,.rofi••ie>nal:

co•-

da

dat•

Uc:l.t&~~õllu • tallbllf•

w• dilta no ll:Íni•-;>

••ta, Pl'Ofi•s!.unal di!! nivd 11UI'fllrior
lolllli~111141de

e1d1dlnt.ia•
Eaw11d~

~a"

do U.citant• de pa.•11ir e• 'llev. q11adro P•r•an•nte, na

"a)
provaç.llo

liM:I.tiloh•~

<••ii•)

41et~:ntor

de

11.vses anto~riQr
•t~rs.t•dll

di: rcspon-

•11tafo •KCiu•iYIIIllznt• lt;s

p~o~orc.el••

doz ••ior

o.l<t ~a11t:I.~H• •iniaas. Clu PTII.;I:Ollo .~Ki•u,., .,odendo •

Pf-&Ciu reh1tiv• k
na:l• tM&tN

'

tticnicil!. P<~r •-c:u~lo d• obra ou a•rvi'o d11: r. .. racteri•ti-

ca• M••lhUlt•••

A

,aUnea

rnaclo aqu1Lnte1

n -u.-

••apr• .. ~.~. Q cantn.t&dll ressll.tcir • .W•:I.nistraclo lltriCtS

Ju!.&e~• dot~gr rt~rotell

••

:l.nst:lt-.:1. noi'R• d• Uc:ltach• e contrato•

• 1\d•:ln:l.straclo Pllltttca en'I'Uinto Pll'f'dl.lrar••
da

nôil11

det

"Arl. 14 , , ..• , ''" ~-·-·•:, ,_,_.-_, ••. , •• , ·~.,, .. ,, ••• ., ......

tratar

do &ubat:l.lut·f.vo adotau r•dac.l~:~ "'Ue

111-•

~bUnto..."

coii.-

~ocaa di•t!llih•• s•r rwlllt:l.va,a ltTOfh•to-
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1'1\!tECER

,.,.,

""'~"""•d•,

w•

Pot.rlw.

eoulo•r , diiopotoi t iYu
l..ei

aprgyada

prcY~~rndo

a obw•r Yllnc ia obr :Liuotór i:ã ao a t•r•o• d;o

~1.1• dispiS., sabre "'IIi•• d11: eotu:a .. slu •

p..-r•:Lssii.:.

PMECEit

dil

pretotaclo Ide sou·yh.os pÚblicoto 'rev:i.st- noo art. 11S da Conalitui.:lo
F"dvr•l.

...

, .,..
A.:.n.'"'-'"nle-,;,w
•• ,.,., loo~

dilo

EHEIID#I Nll 39

tr)<Prest.lto

uc. JliU>Õt;Jiafo

o.lni~:o

c,lo .o.J'ti•o it, .o.nlort.

""'rt. '23 d'llfil<l. h·i;, ..: '11,;-PI'tl'lo!ôio "no inc-ilio I,

lllihtr<l.

'b' du".

PiiRECER

T•rui<J

••· Co1'14;& ""'" o disl'~•lo no>

Sl.lb'lltilua-••
II

.Se.

d•u.l~~:"

i"'. i""

011.111r ""

hu inc.iMI IJIII dg arli•ll ,11, no

!"'t.ioo l• • na atti.so <ti,.,. pal&YI""s "•od&lidade'l>"

1<

I"Tot-

inc:i•g
"•odali-

pWlali tt•l:.&Y,.&Io "fotaas" • "for••"• ,_.,.e.. tiYUimt'lf,
PMIECER

I'MECIEit

Ter~du
tli~;nic.o•

••

••p•c;io&lizado11,

cont;r. 01ue o tii'O dor pre11t11.~lo dor

c-

...
sõiiu;
d ..

:..t ..

",. u ,.,.,..,.,,'1•-r~hl ,., .... ~..Lo no final du 10arQrafo llil do art. lilll
h:.l.",

Ell"nda c.oUde

,;..Joti.;;:U,

I"NI:ECER

c;·-

aG idoa- ctrolr•i• do iubal.itutiw., SMC.>IIo l'•la

servi!OV11

dispwn'loa d• lic:l.t011olho, nliu foi c.ont•-

II - p~'ra··a cuntrata..:i~' Oow s.vrvit,õ.us. t'o:ni""" ~~:fiWiotra
dos.

110 ll.l'lieo13

dv~l•

l'lfi, dot na.tu.rlftla. •ins.u.lar, ·c- profit.!l.iQna.it.
"''"'"".:i.o.ti&<~~llú,

•uoprot•ioio dot nolck.i..a

11.::to eu•~>~not•
fil.ol\o:;i.~ ''"'

;j..,to

I'UI
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Miu.i.•u

110

t,,;,,.,

recomh•cid~~o w~tk

por '-0•1•-·

•"•llro>~o o.lolt oolta v I.OIIPl OYinla <iu.lkli-

,.,.pwc:i .. lid~~;dw, J.uJu p•n•cer inh111rar<i os. au.tcn. • •111nl. ob-

d.o. p\WliJ.idon:hr Pl"lioYista no •rti1o

õ!,, Vild<uh, a

MIII

- O:CIIIProvac:iu, for.fi•CioJ.t. PllllCI ór11io r••pon•liw1

lic.il:..,::O:u, d• qu.• o ii.c:it11.nl111

Plllllll

re~vb~~ev.

011 doc.v.•ento,. e,

""ando

~Xi111ío.f,;>.

de

corul1cüe~~o

loe;ai>i p:.r.no. a .;u.•prillotl'lta d•• obrigacêl•• objeto da lic:it.a-

.,...., t ... oac.u. carohec:i•ento d• tod.as as infor•tt.cl5••

•

das

clia.'"

inotKhibiUd~~odC<

Jo;ua ""rYi'"'"' dOI pu.blic;idlldv ot divu.l.l1;io.u

T•ndo
contr:..tac~o

laçiko

ou.

c.onta "'"'"' o &ub~otitu.ti.vo n3i.o .::ont••plou

••

de t.ervilõQII. t-'enicoli e!lflttC:i&lif!lUios
inow~oeiaibil.i.d;ad••

C:Qit de•~>•••

liO•ot. 11eh. fii•Ju.dieh.lidad•

d<~.

•

d• lic.ipre11entv

ttki>T'ill:>oi~:O:a

IIOIAtlir :OOI'ÓS

111.

P,.llllnl"'"

IIIKPTI:•'-io(

"c.:ertific;uil:os l>tel:.. ttntid•Ucr pro.Pilõ.•ion.l c..:.•-

EI1E:NDA NIZ "'"
ii.

õ'o~(OÍ.)Ir;,o..Pu Uo-.i.:.q. k vtu.i•d• • ,..,.,:.;,.;;n.:i• ""' """'"'"'""'""~"'

llo.· ;;.livill;;.llo~ ,do lic..it&nt .. por t ..... .., •in:i.11o tnl ,. .. loc:;;.i• 111•'-''*.::0:f.i.c.cn.,
.:.u 'i";;.i>o<ill"r uu.Lr•• .,;:..,

Pt'~tvi.la•

,,,..,l;,. t .. J.,

'll.llt

l.nib,uo a P•rtu.il';;.-

PARECER

'IL>.w,

I"IIRECER

...

'"'"'llllô:nllô:, ""' .i.oout·,. u twxlo 11:11 1<1'\otllo:.

EHENII#I Hg 48

28, '" p;;.ol.h .Ja palavo'lt.

~inclu.•ive''",

inclu.•iv•. ••
P"1•

pr .. Judic.i..lid;ule

d~ -~'•••nt• E8otnda, tendo

...

cunla qu.., o 8\l.b•tilulivo nlo cont•MPlou. a lti.,ót.,.R aventada.

EHiNIUI NQ 49

··s..,.,,

iii"-""'

"'-'•rt..: Hrolll d.:. im:.is.o ZX do arti11u 28:

úo I><OI>ommltt, ourlot ~oa~>rOYIIItoico d11: '""'"ll~it~lio técni~o-prof'iftfi:i.unal,

o1u"

'-"'"L'", ~""

l.:TIIu..

ll;o. alínota ••a•• du t>lllrliillnLf.:o 1g, rJ"11dot "'-'*

"'l~tdido~~o

u:r.

" >ou.li•L~luliv.:. iooJuL<~~.~ linh" o.lo: lottlor.c.iiíu diVt.:-,.,..,. ow•~ot.:.

"'-'ll:•tiiiu.

.......

EHEHOA NQ 5e

T"'ndo

idWi••

.;..

~~nta

"'U..

o

ProJ•~u

c.:urotid.;_,;. ·.,,.. l>l"ot"oml•

cont••tola, •• '-•rta • -

~11do11,

ll.:t•no t>.t.l"otC.::Rr W i>Rl\1.
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XI -. d111finio;:ll:o du-. r111..:ur-. ..... .., . .,.__.1\t.~rios. di-oniY•ls.

ILHILNDA ""' 54
~tara

o ,;ullf>ri•ento d•s obr1•"Ue• de I>&Da.Mnto

no·•~oeero;:.io;:io

.,i,.cal·

o;:urrente.
liUintor;

PARECER

"'"'"v

11" tl)<"o..w,.;,o "'"vit.lu p,u,o, 12 (du ....,) -'"""• uu ~"''-"UlAIIIi<ll in-

"''"'""••ml.,
" t:uooo>o

Pto .. ooc:~url,o,l • 11>otót. p,o,r• Ptll.:.tu <ll.h:~lrnt• i,l,o,quvlw, dli'vendo

uv~:Oo

,.o,:,

fw:i.to~

o wlat ivll.llornlcr

1t. dal.o. y,.

"'PI'Iii'<lolrllt~o;:ii:o

IJa PI o-

PARECER
C.UOIPl'iOIIUoto

dlo,. oUriSI..,o;:3eo;, "''"' nii:o podotrli:o ~ol:l' -li<riureto a, i

(WI)

.,,;,.,, nCI (.a- d111 ll'loCtt(;Uiõlio d• uL.or a .. v lõwr·vioo:oro."

PARECER
EMENDA Hg :IS
CUIIioidol!riJ.OdO-Ioe

XIU -

Pela
do P•·c..htlo nllio ter oo

re,hrio;:lo, tendo •• conta
ror>~hiciõo

pr111tendida P•loo

"'lle

a redao;:io do

te~oeto

qLitl

.. , .... , ;-;-,-,-,-;-,

(trinta) dia,.;,.

fll'et~l:nte Ealend~~o,

PARECER.

EKEHDA

NSt '-'

"II - euool'rov;,.ntor d•t. publiCA'-

Co11

iS••. do

11.

d .. vidll. vinia do nubre Autor, a ~troposta nio ••

e.Sit:al re>ou..J..So,

f.:n 11,. do ,._rl. 21 do&nol·;r, Lod., d• ..:oltllnio;:,o,ç:Õo ~. cnatid&dolt06 llc c:l;t,-.'11•

Potl• ;o.pruvouo~ d• ,..rvt~ent• E•end;t,, no~. ...,dida e• .,....,. o
tor ... lu do Sub,.LHulivo ;o. I.:C.I>lo••,.l•, .Je ootodo alli.-•i• .. bo'OOilllotnte.

"t"'"""

Uo prc.c:ediooentu open•• • Pl'o~to:.liu.:lo, nliíü (:QIII'or-

1110d"•

"• c;allo.

tandu

llUVCJ O<l<ll•~<• .... tvu c• ra.z:Oc. llv f'óll.tot. tiUI'Wrvcniwnto~t• ou ,.g

t.o-
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PARECER

li~>~ ova~lo ""' par t ...

EHEHDII NSI ó3

"DW-,;"'

o;.o:m'ãitlw>-•o· l"!lllll-'• "'"ol•511trl~ P•r" u.. 11\0I.lil.rioll., .,,

""'"Q

""'a i..,l•nl;or.i;i~:~

ol.u ~uc;.i-. ..

I du ... rtliO ::iô"' '"'"wuinlc r .. .J ... ,.:Ou 1

"tu l. :;a -

""' Yi.;.o.., " • ,.,.,.. .... t .. .,..._ :.Ít ""' "' ,. .. , .. t .. ooJ~d,., -111." ut.. htiltuo i"'"""L•

<.lu•

t .. wJ.>t .. l.l.. -.

., .. ,. IIMI.•• .,,.l .. U.. lt! .. id•"'

,,g F't .... u Plu•

.i,,.1ou ... l,

.. u .. n<lv

U.r,

'IU•.i.-.

'"'oJ"o':Õ:.:> ._..,, Plurl'<>l!.od'-'"• ""

houy..,,· o.11l"''"""'" <l• lodllini!otlolf,;:Õ:u

PAAECER

EI'IEMDII'I Mlil 44

A~:r""'"""t"-"'"
.o.

O.rotrtt 011 ti$oo5 de
ell~o:mlno-'ãlf

SWu;.tit .. t.ivo,
;al'ii.:.•~oiiiiu

(Ç

licita~l• constanttt!l. do

o dtt l'c;ni~o:.&

11:

l'l"ttc;:o, cu~a

u•

""~u.ndo;. p•r<Ó~J••io

al"t. "'" do

ohtf.l.nlc;:lu

ii:!) ""t.ran51w obr.uo e ..,.,rYi"-111. dot •••tu.reza CQ•I'1ttNk ul.l de

.i.nuvll.o.iiiio lvc.o•ol~!l''""• c..~o ~ o .:.••o d• ,.,..,..,,mle E"""""• oJor IIQd" ~u .. ,

ci.hiQ,

""'udu

Obllll•lÓr.i.Q

o dor.,~.i.to Yi.nc;.ul•do <lo:."' P'"~"'"'""l.:.10

trdu..l••n1.1< prev.i~>l~•· •lk a 5<>ll.l~õio final d• p..,ndVn~i ...

•••i111, no••t.l ~>.arorc•r li ptrl• .at>rova~oilo doll E•eml""• •• """l"• Y~s.tu ~ ....,
Q

-'lU CunlO<l.i<lu

j.;, -

<,;oulVw, ll<lrUIIII u.'OI..II:Il~OI, fOa .Ji'iPOioir,. ... O.c..ill .. _ , _

EMENDA Hl:! 62:

nenl•.;,:

"' L~wu 66,

ill

li<

2Sl do :.u ti11.:1 43

Pólráwr•fo

w

u jul11 ...1o11ol" d•s. li.;it:..,.\:1111'5

IJo~~. q .. ..,

Lriii.L•

.,,..h

vi._, ~o~ut .. , " ""~"'""'"':<,.,

o

:;2 do .utiau "' ila••onl" pod•riu ,...,,. fol:i.tlll• pg,. U•• c;.u•.i.-.-

PARECER

ve ., li"it'":to."

..., ;,ortigo 6i, ._ 011

l..,.J .... >Ou q""' 'wM ""'!JUtt, I'MfiUIII<r .. noJc-,.111 o ,.,., ;l.llr::..fu únl.t.c. t.u•o P•~.t-
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;..twndid;..J

b)

para ac:w.t.tac:lu d:u. l"roposlas. toócnic:u,. ••ni. ••ta-

b•l~:.:id" pantu.-.;::Oo 111ini111t., o·a-Fwnrnch,ll1t. llO "•aior 't.ulal vvrific•ll<>J

Art. lilt -

' l •o-oh• o• li.eil•nt«s qu• ttv•r0111 propost<lli tto:.oi-

""'-"it .. ., pod•rilo P:.articip""' dot. f'a,.a d" ab<o~rtura d•s. li'To>po•ll•• dOI
uh:ot•

Pl"lll.IU p'orl•

dw

'"'""'-"duo o l.i.cil;~.nle

ulil~lo<l.;ilu

dw tror'lüincia•

!li"f!luJu

consid"•adu

"""''f<s..,.rll•r o •ai<.or prwc:u."

'IUW

PARECER
PARECER

Dwnlr;, "" L.i.pu,;, dw
Sub ... tilu.Livo,

l.i.<..i.l•~o:Oo

con»tl<ntwâ do arl.

u d• to<cnit:a • o>rw.;;u, <.uj11

tlll<:onlr""-'"11

44 du

tl .. tinl.::O:o

"

<IPii<:.,..,:a., (!õi Hll .o.l:ot•l\llll obra•" '-"'r"~'o" dw o~oluret:.llõ>. C.UIII!-'lorx.o. uo.t <.let
EMENDA Nll 67

lnaY•.:Iu lw.:.oulUy1<.11, !.01110 ~ o c.a'-o lia pror .. enllil E•"nd.ll, dtt IIOII<.o 'IUII,

,...,.,.i,.,
Subs.ilutua-~••

110 iru:.i"t;<J IV do 1uti:ao 84, .a.

fl><plll~lllio:.o

no.so PIUet.:er .; P•la

:o.prova~:lo

da e:-nda, 1n•

p;~.rlc,

vistu qu•

u ..... u. <.:Otlt~údo ~,;. .,o~; o:untci•, \IWII'Ificõa1111nte, ""' di-..po~~oiç;i.o :.,.;~,..;,. •cr.-

Olot .. OI.l ""fttl".O. .. <JIIilli .. ll';o,li.Yil.,"

FAAECER

pela .. ua r•jei.;;lilu.

lumâ

d.:.•
~Ar

.Jv

úu '"""' ciYil, n.o. .,,.,.,.,.
p, ""'"'" • .., CuooloU.Oiidur

,;;iyi)

proo>o.~rr;;!l<t

llltU <J(J

d•

v•~iaJoiiu

du

,;o~;<Ja

i,ldi.~v

atravoós .Jor l"r••lo Junto "'-s

.8uls~<s tlorn;,o~.ntil

lri•lll.o-

(.0010

bóUt" U

indil.ll dll 01it:1:.

dit

PMECER

Ho"iullor.l

(IHPC) .al.t o MÕÕS. ini.or••vdi..IÕI iu \lu lo

0

o&r\l;,:iJ.t:.l,

Àd•ini•~radie~

t . 9Q. 0111 Yalor elo fi11ado11 no. ,., t ioo la • 23 de11l a

lwi ,;,o;:r:O:o ool.lto•atic,.,oJoml., <:urrigidus no pri0111tiro diol 11..:
lrO<

"pruduto..-, qu.v, pel~~o'ió YoUIUI c.•rac:teri ... ticafo, pud.•• •'!"r o:o•pr ...-

l'lllol.

Cu•

iHIIO,.lTO<

IIQV(ISloiU

d"'

E•1111d ... , lO!IIciO

'"'"

n':lS!o.ll.'-

~~~ .:<Jnl·~ c(~l!

or...:us.ót.io, Ol"in••us ~""'"'

, .,.j•io:.:Au

.;•

contr•rill O IWIOlillo \IVr•l oJ• PTOJIO'-ÁO,:liio>,

19-;'1".
EHENDA NSI 7:1.

Aco *~'"'u't .. -._li! o.o &I' l ,

Cu111
rorjoüo;.':l.l

11"

•

dOIYiiJ• võiro~• du- int.;;.,""' Autor, Ul>in••u•

de

o in.:is.<J X, " ,.. .. b;,r:

X - p;~r• <-0111'1'-illi afottu~o.d~,., •t1~ovW~ <.lor tiTIIIIÕIIa

Plll.o.

E•OII'l<.l•, tvndo:o 1<11 c.unta q11v o Lonüu do S~o~b~o~.Llut.ivo

2."

"'-" Bol.,.,..., l'lwt.:.,nli• ou

d..

J~o~nlo

H•r<.adori:o.ll "'"' f,.n<.lQO<IIItlnto nu I"<I.Ís.,

I"ARECER
EHEHDA Hll 69

O

Im:.lu•-"" o "11111u.irol" ""'.;,~,afo.:.o ~" .. ,L,yo 47:

IÕo

\.U

.,,.,...,

"''ll. Al>liC•-liO< o tipo do;, '\icH•~l<l lht t.i1.n~o.• 11 I>IC-

" uul«orSIOI. IIII •vrYi~ou d.,. lttlvtg~,;," .,,...,..,}

I.Clul•r

:.a>
IUilos

•

,. ..., O!:o..:u..,;..,,.,

""'"'"'•<)•

p"la •·•j11i<.:l<J d"' e:.,,.;nd•.

E11€HDt\ Nll: 72

POIILUil\.iu dos p;~,r&..•troll toócnic.u~, ll.f'tWIIflntadoto

propunltt"'"• lwv:-.•·• •• <.OOIIi\lwrll.c:l;i.o

\IWiot.l <la PI Oo><...•i~o;i.u .; ;. dli! r01s.Lr1uyiT

ioi<l<>~

PT iv•o.lo, uu ... rv•du o •Vtll.lintc:

!

-..vroli.du

h.i.l'""l"-."''" li• di•WUialll" Uc: inttMill.i.li.i.llo.l•dot, I);~;( pur '<Uit, C<llll ,...:, , 010 -

~~~

v:rult ..llotl•s.

I' lU;..

"'" u•u;i.-
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~-qu.ivOiolent,.,

u" .Pu•·•• u .. 1""• On<.Ju,.;.v.., no

~uv t •.to~Jv

<-•Pu.t

dO

···t •

72 l'll.10l0ól

16 Vilt.:OI'•T

<:u• .. llotllll.t.ill~l< TOi:-

'"'po.y,.-

tr"'Lo .. lhi!>t.;,>:>,

~· OCoY.Iohtto.:i.ir:l.u,.,

... ~ ........ t ' ..

úotvoi:uiJu

"'~'' .,,...,.,l••

._..,.... , ._~.,;.,. 1 ""'ult.&ul..,·~

fi,;.o:O<:I."'

'11<"'-"~;., du ~ouulo .. l1.>, 'iUw ""~""''-if'hotolÓ

li.

.Jot

Mu.:l•l.i..Jot<ll<" :a ,.t,r;,u_y;:no:.i.a,

"'""'"'' u.v .. t..:iiu dv r"lo"'l•r ul .. lhi dulO .,,.._,.,..,..,,.

.. .. n ... ~;i.~.i<ho 01 t .......... ·... ._ .. ,) .. Ó

( , .. ;.,.) ..... ., .. "'" OÚI"' u._. .. crY&._U,

PARECER
PARLe ER

Cu..

""''lin~o.ulvc.

"" loU».O ...., ""'"'"'"':"'• ui'in~oou" por lu n:.,

d'

til h ;,;r·•' ''

;. ... t.<rio~. t•;lt,.<i• nu dlw6oo ... iliv.:. •lYu ..J .... tt"''"'":;:o ~>ru

p..,.,L;,o

EMENDA ~ 73

EMENDA NR ,.,

"i\• t.

43

as

du f'1ujwlo dw-

Lw~ d"' c;;;. ....,,,. n>!

::;<;>, u.., 1992, c:u•

"'""'guin~ .. , .. u .. -

!óilO:

c.i•enlo

princ~pa.l

"fili•i.., do

.i.ntvror,.,•otd~:~ w.crdi"'d""~

no

"A• t. "'3

l•rritciriu

11ac:iuna.l
c:oroc"rrwnt~:~~o, oio-.. 1>01U'1o !!•~>r~<y;o.dcn~ "' d•pc:ndontw~~o d•u•~:o•!õ• "•rã, da

PARECEit

fur•il•
•C!nto dali.

~cmliid..:r;ood.,

fato1· dlll ..,,...,liar;;i.ío da1o

Pl'';'P<l"t;o.~~o

no julgiL-

l:Lc.it.o~.c;.iSot~o".

PAAECER

ri•

ll

•ait.

t.un'lil!<nl~ .. a

c:o• ..... dirtrlrh:"'"

comotituc:icmai~o

quw

nur-

lotu"'• "'llit.tltrio~o.

A

it.Pr .. .:io.~o::lio d• prw,. ..

, ... .._;,;, cht -.u .. r'otlir .. u,. ...,lu
EHENDA NV 74

<~ult'"

n't•

EM~<nd ..

w:.t:..

ptotjudi.t. .. U. . .ui-

Auloo.

EHEHDA KSI 17

"Ar l. '2õ -

PARECER

PARECER

Q ~:.••..,ro-lilarantia,

~orotrah,cioa

d• ubn.t;

'i

da grandor vultu abrir.;. m~ •ird.•o 13 (quin:r.o por c:~ornto)

dó

''15
-.. .. rvh:u'lõ

2V.

n"'
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EMENDA Nll 8.2

PMIECI:It

KooJifiqu.oe-~tt

Sub-.tituliVu

<LO

"F'llt'.i.lolt .. fCI
~nJ;it.<~

EMENDA Nlt 79

:.>. ro~~d•~ii:g

do

l'ilt'.i,sullf~:~

12.11:1 Art.

~8

d.:o

Prujcto dOI Lod :i?, d"' 199E•

12, A O::.UIIII>l'ov .. <.iõu .J.., •o>lld~Q l.,fo,: 1 i<$•

'"'

II llot~t .. o~.ol>.go, nu t:•lo<~ d.., l.i.,it;.,;,.Üelo pOI>tutotnt<u, :r. olor•~"'

~olll'Vicu~o,

!oott.;, foo::l.l•

pur ll.tc~otll.dU, imHv~duo~.l ou "" cuotloÜif.iv,

fi.,,·-

PARECER
<.:Ou

t.lu

lh.illl.nlc;: l .. r .,>"'''-'-'l•<lu, I>UI

niv,.l louporr.i.ur Pt<rtotnc.l<n~cll ;~~u ,.,.,. qv.Oldto
.;lu.ioJu .. .,. r.t<to!'un~v"i.,., t.<~:.ni.:o ... , no

p"r"'"'"""nt«,

'!UoUltit.;.LiYV\oo

uil:u I'UIIOI:• oi w.wr inf<H ior .. i&X" (dw~ po•· t:ttulul n<c.,. '"'"'"'"• .i.or ..

(lrinh,

•""iur

11ir.iao'" or><hti.lut.

ot><.i.w.,u,;ia

lr..,lu>O

wd:i.l•l

3tX

EHENDA !di' llt

f\lnc::~.vn•l

su•alúriu d~< .. t.< 3 n,.;,i.l o:.unno ildit•l. H

por <:.wnlol dOto quantih.tivoa

rwl~oti...,ow.

lu; P•n.. ~~<loil.s

d.;o

lh<

rotl!ivliond... lV..:nic.:o. ou d" v .. lur 1li1J<lih<:.•~i"'o <lu ull.,jcz~o tiw 1i-

<.H.co:Co . "

PIIIRECER

"Art, 118

•ti.vid:..drr•

~c:onél•ic.=t.

a v•d,.clii:o c:ontid• n•

ter...:• iro do Art ,_ 712 d••t:a hri.

~~~olin111:.. ";a"

do

p>UIÍ.tuo.IO

M

PARECER
E••• circunstineia nos;.
d.a

... lwh, C.Dil'5i1JU ..va PTOI"USt<o .;IIÍ.

.,.nle

in~UIIi!&

a concluir qUe a E•wn-

;u;;olhida POI:llt. Cg•iw.!õi<.t, :.t.I'•T'""IIlC<-

iiiVntica, de autoria do nobre toenatlgr JUTAHY HAGALH21:ES, obJe-

tivlltodo v. i.ti.Preas:Ca d& •línlta ~b" llo • 1!il d.u ~,;it•do .aol

Consid~trandu,

2tl.

pol,., "~"'" ;,. pre .. wnlor Ev.co:nd~ .;olidOI co•

entl<ndi•otnto Pl<l f'Úhado P..,r "'•l• Co.is.,.ll:u, o nOl>!oo pa•·•c ...r oi vttll.

"Ao t .. 29 •• , ••••••• , .......... ....: --'- ..;;.;:;-;;·-.-;-~ .. • •·• • • • • • • ·-

Allite-:~olt

o PiJ.r.Í."r:o.fo llnic;o do AI t, 2::; !lo s.ub,.tilutivg

Panó.ono.fo'31:1. 11\ COIIPlOYll";;;~d• bua •iluot.'"~ finltncod-

rv.

d,.,

:Lndic:ea
pn:.t:tt11v.o

"Art. E:S . . . . . . . . . . . . . .

• .,.,,.,,.. se:râ. feita de for- GiiJ•tiva, a.l:rav.is. do Yi.lc.ulu . de

,~,

•..•.• ·.••.•.• ·.••••••.• ,,,, ••

c ... utâbei~ p'revi•tos no Ellital e devid;,.•ente,Ju•tificv.dtu;,
aoJ•ini'lotrativo

~

totnha dadll) tt:'ícig ao

'"ro~••so

lic:itat'ô~

l':l.u.

finarK.eira do lic.itantll' que aprestrntar SotiJUTO O•ranlia d"' Cun"frrentv

e c;o.prtlll.l.t.t.o .-.;c;rito, irl'trvogávtrl e irrtrtratávvl, dOlo ,.. ,..ir
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., obrigw.toriouladtt d.,

trall••
O

.,.resenl~ç:lo

das

doc.u.••nt~eies

o inc:L.,;.o I do art. i!:ll • o inciso U do Art..

nS:o llten'diil.rnto ao co•pra.isso •ciO

r~rferido,

e'l,

d•

--e) Do Sr. Nlnistro lfo PlaneJaiWt'lto, Or. PAULO HADDA;l,

EPIEHDA Hll 89-A

a

1> Xnc;Julr no lt••
~uando

lo1::;odo para •

cvlttbra~ôto

22 '581

acolhhlas "lo relatOf' 1

d-t.•

ensej».f'á

Sexta~feira

do art. 911 a I'XPI"«"S'Iio "'•xeeto

tol' trat•r de proJetos. de PI'S"ulsa

I'

dl'sl'nvolYtaiE'nto tl'enolõ-

i'IC'o,"

do contrato."

'I&··~

El+t:NDA H!,!
~)

PAAECER

lneloulr

no~

Pli! du art. 19, ondl' co<&IJI'r, a

<»1}~....-a

..,...,., lf"•!lto".

:'o) IIC: .. ('!.oCCntar .. o- tt .....

xx;r do •rt.

2~

do

::<·~<>·.titut'YD

EKEHDA HR 84

'"
P~oJr.to

PMECEit

I'P!'tmcllls

acolhld~s

~-

PIU<ta ll:orlntor!a, devl'nclo

'1001!'1"

deelar•o•'!l

p~lf'JII''

dir.,.das as d ...als ••tirl111s ~~~· tra•lt•• •• conJunto.

OI':NOIII Nll •1 PltD~r:TCI

xu
~ateu

a

f'res~r~~te

aat4rla. f'oraa feitas as su . .•ti~H< ••sulnt•••

SUIJSTITUTIVOI

Df L[l DA C.lNAIU, Nl 11, 0[ 181~
t:st•-•••o• n11r111es ••r•l'• ... ., .... lloltaol•• • oontll'ates adlllinlatrati,os • di
Dlltf'as pro-rllffnclas,

CAP':lTULD I.

c-slderaluls' -l'"•c•doras llle acolb lacnto•

DAS DI.BP'OBIÇ8ES

OE~AIR

SEÇiiO I
DOS P'IUNC:lP'I.08

.. Inclua-s• nos .JJi 2Sl e

3Q

do art. U:l do Subst ltut IYO

Et40::Ht>A. N~ 8&·1:1

b) Oo Sr. :SI'nlodor "!.CIO oiiCLYollli:E'S

"'Uuprhdr

o pa,-fttraf'o dnh:o do art. U9' do lklb'll'tltu

#llrt, til Esta Ll'i establltl•c:• nar•a• weraito sobre lieitaclew.
I' t:Ofltratas ad•inistrativos, p•rtinorntes a obras, s•rYh:as, inc:lu•t, . d• pubUeillllade, c:~Tas, alienacBcs • lo~:ac:8•s no lllbito dos P"a.s..r- da Unllo, dos Estados., do DistTito F'•d..,.al • das Kunidpios,
Parii.•Tafa ·única. SuboTd:l.l)••-s• ao r•g:l.llf: di"St~ Lei, lll~nt
das ór•los.da ad•ln:lstrac:la d:lreta, o• fundos •sp~rciais, as aut"r<!U:las, as fundac;ISI's públicas, as ••Presas pÚblicas, as soci~rd~d•s d•
e'COI'IO•ia 11istã • d••ais entidades c;ontroladas direho au indhc-lalll'nt• ~>•la Unilo, p•los Estados, Distrito F'ed•ral· • Kunic:íptos (Cf"
art. 21!:, )(XIJIII.
#llrt. 2111 M obras, ••rvic;as, inc:lu.t.iYII' d• publieidllde, c:OIIpTas;, ali.nac8•"• c:cnc•s•8•s, PII'T"Iis•811't. • loc:ac!ts da Ad•1n1strac:lo
P'úblic:a, ~ando contr11tadas ca• t•rc:•:lros, SolltTIO n•c:cssari••~rntl"
PT•t::Hidas d• licitaclo, r•ssalYadas a• hiPÓtl"t.•s PT"eYistas nesta

Ld.
E:fl<:HIJ#II NQ 87-R

c~. Oo Sr. Senador, .JOTAHY P'lliloAI..Mli:S
"SvPrl•lr

a alln••:b illF_J" Ul

ii• ar:t• '28

do SuPstltu-

· t Ivo."'

#llrt. 351
#11 lieitac:lo s• d.stina a sel•ctonar
a prePosta
1a'is. vantaJosa. para a #lld•inistTaclo. PUblica, • ••"' Pra<:e'Ssada c
,fulsada el estT,1ta c:anfor1idad• c:- os ~trinc:ípios. b'sieas da •ativac:lo •. da lualidad•, da •O'ralidade, da ~trob:ldad•, da i!2111oldadl", da
i•P•ssoa11d&d•, ~a ~tublicilhldl', da Y:lnculaclo ao instr·IIII"Clto convoc:atdria, do ,fu.lsa-nto obJI't iYo 11t dos ""-• lh• slo eaTr•latos,
• iR
á viltdado aas asant•• "übUc:os ad•itir, pr•"'l'i-, incluir ou •olcraT, nas. ~tos d• c:onvoc.ac:lo, c:lllusulas ou candieiSI' ...
"'U.I';

a) Cowr-t••• r••trin.ia• bu frlt'ltre• o caTiter coiPetitiYO

EN:NOIIII NSl 811•R

d) Oo Sr. tl<rnador IM.FII:EOO

CM~

"'lru:lulr nas Dls,ostc:J•• Final• • Translt4rlas

s.atJ~.:~

41

d~•~

on..kl.,.uJO:...~~·~.....,~......,: 1UI~Ist!"•t'-a,'

...,, .... .,. nct.'fiilr..:... ' ..

'PIIIIa,~Toc:ftt-nto Uc::ltaf'ório,
·
b) Hta!l•l•C!MI Pf'C'ferlnc::l.as ou. distJ.ncks •• Tn:la da natu-

,_.

'l"alidad•, lllla ••de ou do doaieiU• Olllos licitant••· TnsaiYado o disIIH'tO no art:lto 3Sl Ollla Lei nl 8.1!48, de 1!3 di' outubTa d• :1.991
·
C)
Htab•l•c- trat-nto d:lt'.w-lfftciado d• ftature•a «M~•r
c::lal, laal, t.-e.lalhJ.•ta, !Of..,Uencür:l•- «aal~•r au.tra, •ntr•
..,.es&it;·'-~ I'Ht,;~·ínci~ no~· ... refRT• a
.--.., ..ia!..,.: • 1oea1 d'• ,. ......t.cr.;: .,..._ ,.aando envolvidos fi-
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nantill.._l'nlos
~2

"""'t"'

di'

agfn~i••

intt:l'n~cionai",

ft'S'Iil.lvadg

o dl!II>O'Ito no

Ç

MrllPO "no :wttgo 32 d" LIE'i n2 (1,2"18, dt: 23 de outubro de

1'1?1.
i

22

F.111 isruald:adt: dor condici5e'l, c:o11o critério di' dl'umpa-

11) IIO'I
.,,.<t1oll'l D\1 1>01
1.J I

ben~~.

c ""rviço!l prochu:idos ou Prl'stados Por llic:roe•d"' poroueno J>ortor, a'IS11'1 definidas..,,. le 1 ;

b!ffi" I' !II'>"V1o;:o1o produz1d011 ou P< e~tad'os por ll'IIIPrl'sa!l

.; 3~ A li.;HM.~<' nJo n•ni ,;i~ilo~oa, sendo Ptlblic:o...
,.;~, ..
""' 111ltlH" oy, alv1o tl• ~.,~, proc.r.dimlfnto, .. ~lvo 4Ulllllt•
ttc.ldo dt.> propo~tu;, -!!l~· 11 re!IPI'divll. llbc-rtura.
•4°
Todo" <luo~..,le!i~ l>ill.rticioorlll di' ticitPcil:o l"ron•ovid"'
r>\t •nl><l<ld"'"" l< <me"~ orferl!' u art~~o H.' lÊ!!'
dltt:'>lo
"'ub.•ctJvo ii f.il!l ,, .. ~rv:i.ncia dQ Pt:'rtlnt:'ntl' "roc.~dimt:'nlc. 0':~
tõ\bf:'t.,-,id" n•,~ttc l.~'. ""~1,ndeo qualqu~r cid:o\dll:o <~com,.anhlll' o seu di!~
··envc.lv.i.n.,r,tr.>. li<!.>.dl! ""'"· n'!i,;, ~~ll!<rirll di!' mor.io" ""'' ut.ar ou illll•l!··
IIi r i' l't:ai tua; i:" dO!lo tr~bJ.lho ...

ro.:h·•

Aol
,,,.·.;\,,

ro!it.l:c~

Art,
:SI' TodOII Os vlllorc,-,, PTt:'COio I" C:UStOs u.til ~:t:l.dOt; fUIS
hcH .. ~:;,.~, dis,.;enslls 11: in~x;qibilid"'dc.,., terão C.OIIK! II:XPre .. "~oJ:o 1110ne~
a moedll corrl!ntt> nacion~ol, reto>l~.ivlldO o dh;posto no lll'ti!IO 41
dcst:r. Lei.
tlir~"

SEC&O II
DAS OEF'INIC8ES
Al't

&9

P11ra os fins dt:'Slll l.d, contoide.ra-se ·

•-lir.c):o, re11li:zada por t:>tccudio dirl'ta ou indirl'tJ.,
I! - IUrl'vh;o- toda ativid;r,dt destinadio ;.. obt~rr dtt~rr,.inada
utilidade concret;, dt:' inter•ssc pua "· Ad•uni~otrac.S:o, tais co11o drIIICillt;S:o, crm .. trto, instalacliio, •ont109e111, oper:r.c.lo. c:on•ervaclo, reP:r.r;ac:ít~, r~anuten.;:So, transporte, locw.tõli:o de bl'n~, publicidade, ••~~u
ro ou. trablllhos técnico-prdfissionaisl
III - COliiPra - toda aquidc1io r••uncrada d"' bens parr. ft~r
n•c~ .. cnto
de uma só VIU: ou flarctlad . .•mte, inclusive aquele• fabricados sob cnco11endai
IV alicnac:lo - toda tr:ansferlncia d_w. do111ínJo di' bens a
terceirOS!
V- w.~eecu;li:o dir~rtr.- :r. que é f'cit~o ~>•los órDII:os ou. w.ntidades da lilldJilnistraçlo, Por seus ltrÓPrios 111eios1
VI - c>t•cucllo indil"etr. - a "''UC o Ól"gllo ou entidad .. contrata
co• tcl"t•iros, sob qu•l'IU:S'l" das Msn&1ntcs f'or•a•··
a) c•Preitada POr 10reco 1lo.,at - quando s• contrata a e>t ..cuçlo dr obr;a ou servico, por Preço c•rto c total1
bl l!'llltrdt•d• Por ,.r ..co unitál"iO- "'u•ndo se contrata a
c>te1:.u<:-:o da obra ou do •crv1ç_o, Por "'rt"co certo d• unidades dct•r•inr.d:as1
c) 11d111ini•tra.;:So contratadJ.- qu.ando se contratl\, C>tC•Pc.ion..,l•t:nlc, it. ct~IRcu.cio de scrv~cos tlfcnio;os atta111entc CtiPI!C:il'llizadoio
ou, ,.,., C.llnlt•r de <rl<tfE".,B <.~rnê!nci:r~, obrar. ou ••rvi~o ... cuJos cu'5los,
E'll ambOJo O!i Cl\lõO"•''''iic. !>~ r•o1osõ\"' calc.ular nr..,..,i•lllo'nt<!' • .,_,di~nt:e r .. c•bolso das desPC"Jo:as incorridas para a sua ci<CCUt;lo e paga•ento da
re•uneraclo ajustada para os trabalho• de r.d•1nhtra.;:lol
d> tayrfill- QU"'nc!o sw a.httitll llli'io-dc-obta Pllrl. pe<IUCI'IQ!J trab;..lh•~• aor 1•rw1.o cwrlo, c.oon Qu ~",. rorr.~ciftnto dw ••tel'l•it.,
VII - pro.ltttu - ::o:.nJuntct das elôrnios • infor•ace;es indisPI!n'b!iv~~.,.
:inlr~trilll
dcfinü.llio, <tuo~tlilat•va.,. """'ntitativ•, dOto
:atrlbuto~J
t,._cnit.o$,. ll.dlliuitotr;o.tivos, tt. .... néillliC01o" finai'IC~tiro~ dos
lrllb.,lho,. ne<Oeio,.,rio .. à e>tec.u<:l<o COIIIPlttt• dr. obra ou. •wrvit;o, de
... c.ordo co11 as nor111r.s pertinentes.· d• Astootõiaclo ltrasil..,ira de Hcn•••
T~n1ca11 "'< ABHT1
VIII - contratante- W o ór•gJ:o ou entidad• si!ln;atária -do
in.,.tru11<1nto c:ont'l'atu•l•
IX - contratado - a ,.esse>a lísic;.a oú JurÚhcJ. Sil!natál'ia do
c.ontr11to c rtsponsâv~tl Pela C>tecucilo do obJcto dà li.c.itac;lo,
X - Adlliniwtraelo Pública- 11 ~odMinis~raelo direta "' indireta dos poder•• da Ur•l;:.o, doto Estado!l., do Di'!ltrf.to f"ederal e doio
Hunic:iaios, ab'l'l'.l\<lrndo,
il>clus:ive, :r~s '"'ntidade• co" personaii.dadot
.:luridic<a di' din:ito privÍ.do sob COillrolc ~o Poder PübÚco c as. .,u.ndr.c15es Pol" •le institu.fdas ou •antidasJ
XI - Ad111inistrac:lo - c5rslo, •ntidade ou unidade ad•inistratiya pela 01ua1 a Adlllinistraclo P'.lbUca oaer• e ~otua concreta11t:nt!:
XII - obra, s•rY:I.Co • COIIPI'• d• ~randt YUlt.., - aquciW1o cu,io
valor w•ti•ado '5eJa s~U>•rior a 2:5 Cvintc e cinco) Ylt:lles os r•sp•ctivos U•itc• •stabclecidas Por e•ta Lti ~tara • *ldalidade de canco.rrlncial
I

XIII - otilliza~lo dt ,.,.ojrto- atividad~ d•stinada a r<:"d<.~
zir custot., pr;aze>s de cxec:ucílio e a •ssegu"rar a qualid•d• d~s obrit.S e
serv1cos, utilizando to!cnica .. dt anâlise e- enge-nh:ari;a de valor
•~todolo111••
"i11ilare,., eH~rcutada, n•c•ssaria•ente, por •quipe de
t"rabalho diferente dit.queh qu.ce cl;r,borou o Projrto

l'nor-~esa'l

"'o"

- obra - toda construclo, refor-. r•cuperacSo,

- Janeiro de 1993

D~S

SEC:liO III
E SERYIC:OS

ODA~S

ho<.~v•r drhniclo Preci~ll do ~eu ob.it:to,
Clll'actcri:zado
POY pro.h·lo, devidõtlllcnte II.PYOVJ.do pe:la autoridit.dr compet~:nle o: di~
pon.iv.. l p .. , .. •x:u•r do~ ><ÜI'l'~<"U••dol 1'01 participJ.r c!• l~titac.S:o.
II ·· e>tistH or~"''"'"'"t~ dllOtalhado .,., ~>lanilha-:; """ «><Prest.RRI
11 ..:o.,no.. ic:li:o de: tociot. os o,;l!'uo; c:u'lõtoS -unltlirros.,
I I I - houvlfr ~rcv1sdo rl'!< no~ur.:.os ú!Cô!menl&<t·.~;~~ s.<.~iic.lenle!i
ao d•senvolvi•ento nor11;al dos tt·abalhoto ;a s<~:re• exl!cutada~ no c~<.er
cid.... financ:•nro •• eurso,
rv- o ob,;,.to" licitllc:i:o cstivrr corito:11nllldo n•• 111rtl'lto est;..bo.lt't•ll~..,
no ~>l~o.nc. J•lu.rianul'l d~ <i••O: l!'õo.l~ 1. ,..,.t 16:::õ d<~. Contoli·
';•lilõilO l"ed"-r.,!, <1\11\nc!•~ -l'or o o::aso,
V - tivl!r r11 '>ido o.,dotit.d<IS tod ... s <11. nrov:i.dinlõills par ;a o d<!'s.cmb-J.l<-· ·~, O:fCI!PitJ,.l\o, utillZIIC.~.o, «<IUis.l.c;ço ou 'ie'5'11.1>roprill.~'llo do"
benoi i.,óv~i'"' nccrst.li'rio,. à l'><st<.:u ... I!:. dos trabl'llhos.
l H' o dis<>oslo ne ... t,ç. ;artii!O aalica-s.e ta11bo!111 ~.os. c<aso'5 d~
dhpensa c ine>tigibilidadt da licitJ.~S:o, l'tssalvadl\S
hiPótese.,.
flrcvi~ota.,. no:.• inc·.~o,. !!, III"' IX do utiQo ee.
i 2Q A infrinQinci:t~ da dispo~to n•st• arti!IO imPlita i!l nulidade dos lllOio ou conlralos ro:->olizado~o • a rc-'5ponsabilidit.de de '!l.llrlll
lhe tll'nha dill.do CJ.UsJ.,
; 3'i'
ti vrdado incluir no objcto da Ucitit.Clo:
li)
a obt~no;:ilo d• recur!'oO" financorí.ro• P•ra Sl~ll l!loll!cuctio,
f!<.lal'IU.I!l' "'-'"' so;:,iJ. a Sl'll ori!ll'lll, "'"c.tto no!' <=lisos diR e,.pr~rendillc-ntos
C><c-c.ulados r C'>f!llorados •ob o re11i11• de concl'•iilio, noto tc•-.,os. da l•gisla~ko t:'SP..,C:Ítica;
b) o forneci•wnto de 111atcrtais sr11 Sillil•rtd•de 01,1 d~ Mllrca. ca"r:ac:tt:rístita" e •10PI!Cilicac<Sts. et~clu,.ivu,, bl!ll c:o110 s•rvi~os,
eujo'll qu•ntitatiuo• nlo correspondaM às ~trevitol5es reais do proJeto,
tXt:eto noto c:r.sos de scrviciK dw •anut•n~lo ou l'eparo, .,,. que nlo seja t•cnic:a-nt• possível prever a quantidade d., 11ateri~ol a ser e1110rc9ado ou su.bstitu.ido, • na for11a dw e>tccuclo il>dirtta pol' adllinistracro contratada,

Art. 82 IIII •>tl'cucl"o das obru 1: do'li 11ervicos dcYc111 progralllar-'lle, se11P-re, •• sua totalidade, Prl' ... istos seu• custos atual ., fi-

• UI llls obn••· scrvicos c .,ornee.i••ntos ••rio diVididQs e•
tantas. parc•la~ qu...,lr.s •• co•prgyar~r• t4cnic:a t econo•:tca•cnte viáveis, a crit-.rio • por c:-on..,eniincir. da llld•inistrr.cle~, Procedendo-se
lo ticitaclo CQII vist•s ao •elhor a10rove1t:a~~enta dos recursos dh;poniw:is no lll'rcr.do., à.a.,.liac:lo da COIIPctHividade, s•• I'Crda da
~rcon011:f.a de escala.
I
251
li proibido o ret:al"daftnto illlotivado da cHI'Cucio de
f'arcelll de obra -Y.i-e.o, sw. e:C:istcntc prcvlsio orca•cnti.ria a11ra
su• e~<.ecuele> tot:al, 'li:r.lvo in•uficiincia Un~onc~Rira dt' rec\lrsos 01.1
co111rrovado 110tivo de ordc• técnica, ju5tilicadus Cll desPacho cir"·
cunst•nciado das a~.~toridades a 'lur se rc.,cr• o art 2-4
'li
32 Na et~ecuçlo Parcelada, inclu.siv'e no" cas.os adllitidot.
ncs.tc <~rti:Ro. a cada etapl' ou conjunto da etaPa-s da obra. t.ervi<:O
ou -rorncci-nto, hli dt corrcsnond~rr 1ic1tac:lo distinl11, preserYada a
110d11lidadc Pertinente 10ara a t:t~l'cucla total do'ob.:leto da licit~oclo.
! -4S! li:11 qu.alqu•r caso, 11 autorizaclo da d~'IIPcs.a al'ri\ feita
p'•r• o cu~to tot11l da obra. scrvi~:o_ ou._ í'crneci••nto,
Art <;'<:! NS"o POdl'r,;, P•rl~ciaar. dirwt11 ou >.nd:l.r•tllllt:"ntll!. d11
licitaclc. \3u d& execuclo dw obr~ ou servieo <r do fornt.>ci .... nto dlt
bens 11 eles neces•ârios .
• o a<.~tor do projeto, pcsso~ física ou .:lu.r:ídtca. tt>tccto
qu...,do se tratar de Pl"0,1.to de Pes<IU.hll • desenvolvi•cl'lto tecnolc59iII - t"l!lpresa, isolad1;111cn~e ou Clll consórcio, responsável PIR~
la ll.'laboraclo do ProJeto ou d• llual o autor do Proj•to •c.ia d1riqcntt, !terente, 'r~Rspon•lllvel tCcnico. contratado, 01.1 ainda acionista,
<IUotist~o d~rtentor de •ais de :5X (çinco Por c.entc.l do caPital co. direito a votol
!U - servidor ou. diril'lente do órtllo ou entidade contrat•ntc ou responsável pela Ucitaclo
l
1:0 li pcr•l.tidr. a Partici~t.,clo do autor do proJ•ta ou da
•-resa a que s• re,cre o inci•o Il deste artigo, na licita~lo de
obra ou •crv1co. ou na e>tccutõlo dc11tes., unica11ente co•o Consultor ou
tWcn:lco, na .. funci:S.-,s, de hscaUaaç_lo, aupwrvislío ou ll•rt"ncia••ntq, a
aervie11 da Ad•ini•traclo interesaada.
I 1!12 Con•id•r•-s• ParticiPaclo indirct•, Para Uns do disPosto neste artii!O• a Cl<i'5tlncia de 01ual"'"~ v!nculo de' naturcaa

Janeiro de 1993
bfcn:l.c:o.,

ce~.,.,rc:;:i.al,

DIÁRIO DO._!:!)NGRESSO NACIONAL (Seção II)
econ8•oic•.

fi~:r.r\C:cir.,

I - •-c.uclo dtreta,
II - exKu<;.S:o :Lndir~:ta, r.at se!luintet. for!RlU;
a) ~:•Prorit~~;d~~o. por PT eco ~lobal,
b) c•rortilad<" r>Or Prcco unillirio;
c) ad .. tnistr~iio c:cmtratadr.,
li) horch..

!i 1f: So•entc '"' AÕII~tinl a c:ol)tratacio na fc.r11a d* I:IIIPTe.i·
tad». roor ~re~;ci 11nititrio ,.,., c:a:~t.Df> e.xcerc:_ionlli'lo. onde: o o_bjeto do. 11·
cihoclo, c:.,racteru.t:i.Li>lumt•. fOI 1••.s11iY1tl d~< td9nifi.:•t~vt111 ... n~,·"
~;l5eio no ~;,u,.o dt. liUil. c:.~otcu<:.lo, p~l• •tt.oa~;ão d1 f;~~tore., .ou ag~<llt<~
alheio' ao ~;cntrolc da Adlllinhtra~;lo. ~;u.Joll qu.~on.titatiyo.,;, por
IIU.a
dif:i.cu.ldi'dk• di. orcYilii:O, t:ontr«~im!J...'!.t.l<lll', •cor1o!OIL<:.l<"-ot1llo:, i' lll"ivi«
fi!IIPt!f;i;"1ti1C5:o, qt.~aiHativa t: <!Ut.nlil..,liva, .:lo'i tr~b"Jho!l. ~o~, r~<.o!ol·
YC:l l!l":lou de li.PfCIKilllac!t:to.
ti 22
O r•!!'imll de rtcllllinis.trii,;Jo c:e~ntrltflt<~ !>O.,~nt~c t.otrll.
IIPlicado '11 obra\\ 01.1 ~~ocrvicc.~ cu.iot. Y:P.lor-s-,. nJ." ullr.,n~o~.t: .. i<'<t"' ,,,., J~·
lll!.tl!t~ tlll!iKillloil ey,tabl!let:idot. <>1\l"lll 11 IIIOdt.lidildl! d.e to111~.dlo. d4< prllt(O>i,

Art. 11. Afl obru t iloervi~;oS dall.t~nado.. aos IIIC'SIIOi. fint: te·
rl.o ,.roJct os .,...,dron iz01d<>• .,.,,. t ii> Os, c .,t .... e.r i•• ~ ~ 1llllll<t!<.. """•t o
quando o projeto-Padrãa nS:o llter.dll'r •• c:ondi.,l5e,. ptc:uliart:li do looa.l
ou b O!Xillinc:h,ll ort.PIKÍfict~s d<1 eiiiPI"t:tmdhlcntl)
Art. 1:l. No~ ~~oroJctl)s. dt. ~;~bra,. c:
d<11o princu•a!llt:nt,t: os. Sl!!'lt.~intl"s reouitlltos:
I

tiHYi(.O~

,. • .,.!(.:. considorra··

se'it.~rança,

I I - funcionalidade I' adO!OUliC:Io ao intt:rt:sac pLi.bi.ico.;_
III - i"COnOIIia na t:Kt:CU!;(O, CQflllerYac(g e OPeracl:\c.;
IU - POSIIibilidllde de I!IIIPI"C!IO di' lllo·dc•obrll, 1111tcriai~,
tac:.nol011i:t. • lllllll-r:l.at:-l"rilllat. exist•nt~tli no lot:al Para e:.~ecuç-lo. ~;on
,...,...,.,cla t< QPt:ra~;JioJ
V
i'll(:ilidade na I!KI"Cut:ll), c<~nservaçlo I" Qperaclo.
~r.,ju:Lzo da durabilidade da obra ou do s•rvico;

Par,grafo Li.nie<1.
Alé• dra Ye'luisit<~s p\"evisto"lo n~t\ólt. ovtt··
oo,
será •xigida P:.O.l'l\ obrfl~ ., ~-rvl.::o• do: vranda v1,1\t0 '!I \3-t <mL:r~~ll.u
de oroj•to. dt!Hnida no inch-o XlU do artigo 6!l dc:~~ota Lt:~

SEc•a !V
Dji~t,S

SECXO V
DAS ALIENACI5E"S

oll t"Vab,.lh><ota cnttt· o alt"

tor do projeto, pe~soa f,:.sica ou Juridic:o., c g lic:ihonte CU.I l"l:'lipon111iiYCl Pal<h t>erviços, f'orneLiiiUI!nlos e obra~. i-nc-hJ.ndo·.,, os rorn., ..
c;:L•entos de b .. ns e •ervico'l a c~tts norcestlf.r:Los
I 3!i! O dis.1>osto no pa~braf'o anlcrior ~~.~>lica-'lle aos lllc•bros dll co•:Ls10io de lic:ita~:.lo.

Sexta-feira 22 583

Art.
i!i, A ;~.lier.<"-~;io d!' h"'"" rl~ 4rlmirll··~·~-·.;~, F'oi,>,\,v~. "'"
bordin<"-··sot à t:x~"t;!-n.:.~.~ cl.:o ~ntct"'-"" r>1\bl1~0 .J.,•nd~·'"""t• '"~t'r'~""'"
E
~.er-!Ó .O<"'mprc 'rt:c~di<la d~ av<;llo!.C\\o, ObO'de~~r•dr,, :!-.;..,d•., ~·; -r.<:'l•.!.:n
tii"IO tl0\"1111.\1,
<IUII.ndo u•óvci'!l, d10o>er.o;l.,;:~;l -'"' ;!ll,!to•"1il""·';:.
,,.,,;~lutv'<
Pil,.:ll Ór"J!itca da o~~d.,inl\lotYlli;~o diro:l~ e ~nt1d:o~d<!"' :.t.~t>. 1-.,,~~··· ~ tun.:t~
ClOnl!.ili, t', l>llrll tc:~dos, inctufi1YI: ll5 ~cnttdllde.,; .,~,.,.,,.~,~ •t"H" •1l~:>llr>
cl,.nl do: ii.V~1illc.!i:<> Prc!via t li~it .. ~i\o "" .ncd,\lid;o.d,. 1lt ... ono:.o"'~'ll.i,.,
11.) doill.;,lo ..r111 Pllo:l~'""''llc,
bJ dOliC:fO. Pllrmit Hl;o. ~lltl'<!l1YI'.IIU!'Ot" !'llril O"t 1 U Oo•_,:;~, •'U "'"
tid'lldlr dõ< Adnln:tstr;~,;;:o P•~bl,.;;a, di: 'liU.l'luer ~··fo:•·a ,!~ ~·'''~'"·:.
<::)
per,..ut:a. I>Or .,...,t,o ~llló.v.;:l
\\t~nd:..
.~ .......
, .. "'''~~to~
con1ot11nte1o do l.nt:i."IIO XI do !Ir t
22,
d) inYt:5t 1d1.1ri1.

li - Quflndo IRÓveu., depender i do: o~.valiaçlu po·li•.•
.J.r 1 1
citllc:io. dispen•ad• e~tolá no" 5c~uinteg, ~io.!iO"Io.
a)· doa~io, per111itida t><C:lt.~lloiYit.T.,!'Ilttl ~ar" fin~"
ol.:
tcrl'~~e:
g,oc:illl,
IIPÓ~ li.Yalill.t:ã:o dOi 5Uil o"ort<~n·<d-Mil: ~
.. orov.:rn-in<:.~•.
tióc1o·ec:on.SIII1..:ll, rlll<!ltiYilllll!nto~r à lt~c:olh.o d<: o.J~.ttr,~ "'' m;. ci~ o.~ti'"""-"
elo,
'
b)
perlftutll, Pl':"l'll1tida I"XC:lt.lti~"""'"'nt,. c.ntroe ,;,..,,~ ... ~ ''" Ecnt:.
dad<:s da. Adlllinbtr-..c:l\o Pl.lb11c:>:~.
<;)
Vl'nda. de >:~ciSes, llt!dhonte nrRoc:iac\i(o .,.., bul•.<;\, >.lb,.erv<ldi\
liRRill!.:t.tio O!SP<tciHc>:~;
d) vt:nd-.. d• títulos, n:t. for11a da hoit.la.;clo ,.., 1·t 111 .,nt,.,
I!)
votndll dt: ben~ orodu.o;ido~ ou <:ORIE~'r<:.~a1~"l':>l<l•'<o <-O• li'nl~·.l~·
de" dll Adllinititra.;cl:o Pública, o•ra lls'te f i III .,,. io~d""~''
t)
Yt:ndil di! 11atrr1a~" li' ,.,.1\ir.>:am.:ntm, p~r~ ou\••··~ '·''~:••••· '"'
rntidade~
da Adllinisto·ad(o f'úblic.:o., '!it!lll lltll~za'-;l;o 1,. "'"h'''~;
<OUC"' dll!lf:• d~"PÕt
I
1'õ!
Cs imóvl!i'l daados. ~011 blllite """ al.ín"'" b.
dttstl! ao·t1<00, ~ltS!Iadas ato Yaz<Ses ~Uit ,lUStil'l~ltri<'" ~ ~""" Jo:.~~;;,, ,.,..

•nc.•""'

'"'"cl."""

vertll'rlo ao P11.tri1118nio dll Pl!l.soa Jur:idic:a Uoado\'A,
aliltnll<:.lo "orlo bentf'1~11Íria
I 1!2 A admioistrllt11:o o>odrrll con~ll'dl!!". medlantl' ~~l~ :orri!ndirl!ito r1u1l dOI! U<>o dt: bltnt.
dl""'""n"""'t~ ,..,t;.
~"••·.nt~
QUando o "'"o "lilt dcllt1nllr <1 outr"o Qrqlo ou entidade cll: A'-'!mÜol'<~r ...::.io
Pública, 01.1 t1:11 hip6telie prevista 1\0 artigc:~ 121.
1i 3!:1 Entrnde-~or oor invc:stidurll, Plll"ll .,,. "'"" ~.,,.t,., L~i.. ~
alietl•(lo aos propriortãrios de :I.IIIÓVI'is tindeiTos cl11 JÍ\"~.> \"t-I!HI.n>?~o:t:n.
te ou rt:'ll'ultant• de obra Pública, <.\rea e11t11 'llle -s;.e torn,;, iii<'<Provci·
ti\Yel i""oh,d"a,.ente, por PTI'C:o nt.~nc;a 1nft:>'10r ao da '""''"'':to
I
"'Q
A doaç:OCo co11 erii:arSJO ·pa·deril. -~.,;.. Jl.C:H.t<:!ll-, ·f o· C>! -st-U
in~tn•11ento
const:~.rilo, obrlg•torli!llftlmtl!, o"li enc,.ruo~. n"'!IZo d ...
C:t.lll.,l'illllrnto e c:liÍ.usula dllt rl"ver•ll:a, sob pen11 de nulid11de elo ato.

,,..,..,.,i,.

0

g,.,.,

COHPI'tA9

Art, 13. Nanhu•a co11Pra Aerá h:iU. ••• a adorqt.~ .. dll caractc:rizaclo d• Sl!l.l objdo t: indicao;:ii:Q dc:lt. re~;ur•o~o ol't:llll'lmtáno" para
'U!ü PIUI . .I!nto, sob Pl!fla de nt.~lldadc do ato •
re-. .. ont.llbilid•d• dt:
OUIItlll lh• tiver dado caus•.
A aquisiclo de illóYch; POr compra, ror
daaclo C:glll enc:al'gO CIU por Perllu~a. PO!la ad11in1t.tra,lc. Públ1c:a dnl"·
ta, at.~tárQI.Lica ou fundacic:~nal, dependi! de pr.Yia avaliaçlo or av.torizaclo lt!!lial:at i

Ãrt, 16. Nl!. conc:ao·rli!nc:ia para li alienaclo ~~ b!>ln lou;lv<!"l, 11.
habilit11tlo hmitar-•e-"1\ à COIIIPl'OYac'lio do re;;;o1himomto de

f"arágl'a.,o únl.c:o.
!"ara 11 "venda de ben• n6voris :~~v:alilldO"Ii
isolada Ot.~ gtoballlentl!, cm quantilll nlo IIUPO!'riot· •o l"imi.t~ prcv::~;to;,
tolllflda d• PI"I!(OII para COI!IPI"llll e servicos, a Adll.lrd">tnH;1() <>•JderA
pt:ndtir o llriUio.

d11

v'.

CAPiTULO I!
DA LICITAC2CO

Al't. :I.", As cOIIPtas. sriiPI"I."' ou1r passive\, devedto:
I
- atender 110 prin~;!pio da P•dronizaclio, <!Uir iiiPOflha coiiiPlltibllidadlr de esPi"t:ific:acl5rs ticl"ll~as e di! dell<~lloenho, ob .. ctY!Ida:~..
quando f'or o cat.o, lltl condi~l511tll de 11anutencl.o, ast.~•tiln1:~• lo!cnica ~t
qarantia o.f'cr•cidasJ
IX - ser proce••ada11 atra~Cto de s.ist~~r .. a de r..,Siist~g d~ p.-t:~

'

III - t.ub••t•r-•• às co"ndiçl!!lrll .;or aqu~s:Lclo e Pil9alltnto 11<1!-

llelhantlltll it.t. do t.etor PriYado;
IV - 11er IIUbdhidida• e11 tantalJ Pllrc:elu <lt.~al"lto~.~• net.et.Aà·
ria-i. para aProv•ii:.·.r-u·i>eliU.liaridade,. do tlllti"CIIdo, .,~nodo <eo..Pnollicidadl."'•
V - balizar-•e pc\011 precos pnotic:t.dO!I no i111b~h• elo~ or<>"Ao~
e lrr'ltidadlr• d:a "d•inistracl.o,
•
I
U!
O •illt.,.a de rqi11tro de P1"1!COII llt:ri rorgt.~la10rnt.aclo
por decreta, ati"ndidt.s ar. '"ec:t.~liar:i.dades ,.,!lionai~o.
I 29 Nas co•.. r•• dev•rlio t;O!I' obac:r.,.adat.. :a1nda,
a) ••P..:ifi.t:•<:.lo COIIPlO!ta do be• 1. ser adqt.~irido ~~~~~ indicaclo d• ••rc:a1
b) CIUllntidad~ ad~ir1da c• f11n~lo do cont.u•o e uHliza~;lo
prcw(vl!iS, c1.1ja eati11at1v:a será obtida, St:IIP!:I! QU-e PQ'Iolo{vcL .. llotcl.!an-..
te ad•quadu Ui"ri:Lc:a't. ·c~uanuta{l:Vb~-anm•""iÇI:o;·-- - ·
··
··
c)
c:ondic~s dc-51uarda e d11 ar••ll:enaflelll "'"'• niõo <>.:rllllt<~ll l""
d•t•rioraclo do b1r111 ad~irido.

SEC21;0. I

DAS HODALIDADES E DOS LIMITES
Art.
17
a l't:Parti,ii:O intel'tllt.llda, aa1Yo oor motiuo de
bl1c:o, d1rvida111ent .. Julltlf'ica(to.
t:oltt.~ar

Hll~r<!"~Jo<!"

Art.
18, c dispó.,to no ~"!:tl:,o_a':'terior nio illlpcdir:l. a h:rt.·
bilit:t.cllo de intert!lll:adoio rc: .. i,dcntlls ou sediados t:J! outro• locfli,.
Art. 19
I

·Sio llOdalidades de

~1citat:lo:

· c:oncc:~rrén~i•;

II - to•ad• de pre(oa,
IU - (OnYitc;
IU -. concur~oo~
ltill.o.

U -

lM 1 •

<:.OIIII>l'OVI':;.
II<Ht•l.

• ; , • ~!

J:o.

lj.

'"''
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T<:lll&dll de prte1::Cll, lÊ 11 IIOdalidadc de bc:itA.:Iô.o

omtrt:

~ntcrc,..,adoli rcl!uloir,..;.ntc cadastr.ado,., ou "'"" ~tcn<lcr""' 111 tod111~ ""
c:ondõ.;.l3c• cKi!iida.. Para o c:ada.. tro att! o tc•·ceii"O dia ant~·ril)r 01. da.·
t• dR •bcrtura dn. ProPot.t:u., oburrv•da 111. nccc .... ar~a <~uAliftc:ao::~o.
G 3!0! Convite IÍ: a rnodalidadc de licitacllo Ciltlll' intorrt:<>i.a·
do'IO do TMIO pe-rtinente IICI acu obl•to, cadat.trlldoa gu nl'\o. e"coll>idor.
e <:on,.id•dos .,,. nU~~tero 11íni1110 d1 ~ (c:l.ncol lteitflntc,. Pli:l~ un:.d-.o.d~~:
ftdlll1fli5tratiVII, ou., a"'bcari e11 local dlt filei! ;o.cc,.t..:> "o Publico, e61>1il do instru11ento c:onyocatór1o, adlll,.it~da il ""'''t1GH•ao;,ll.o <lot <IUiU'!>
oucr outroa intcrcsalldos, dcvidancntl' <!ualiUcadc;~•, <IUII: to<nho11111 51.1!~
.::itlldo a convite .:o• antcccl:lincla de ati 2'1 Cvintlt e qu;o;t>·o) h o• "'~
da aprcs.-ntaçlo das proP011tlu.
~
"'" Concurso .r a llOQ'alidadc de licit.clo antrl' QUUfl•lucr
intcr.r•~•dos. 1>11ra cst:olha de- tnt.h.lho têcnica, cicntlflt:Q, htco·iri.;,
ou art;(stico, 111:diante a institu1clo de Pl"llliot. aa .. vcncl'<:~orcw.
I
:02
1.cillo i a ,.od•lidadc de licilaclo ent•." qu... 1-.<oue'
interct.a11dos. para a venda do: bcn11 11óvo:is 1nscrvl\••1s. "'"'n' 1\ Ad•nnlti·
tracito, ou de Produtos IC'II.llllcntc ap>·cendldo• ou P"nho> ildo,., • 'lUCIIo
ofcr01co:-r llllior lance, igual ou 11UPorrior ao da e.vatlaclo
)1 62 Na hiPótcso:- do I 3l2, cxut1ndo.na praca t~tllit. de cincv
poss!veis int.,rcst.adot., é vedado rcpct ir o convitor .a<)S '"eto<J:<),._ cfiCO··
lhidos. na lieitao;(o illlcdiatartcnte anterior, ret~lizadll Pao·.. o>b,iorto
tdintico CIU a~ose•ulh;~dQ.
i 12 Ha 111odalid:ade cfc lio;ita~:S:o J>or o;onvtte, ,;ar-~c-"ii prefcrinc:ia, -t.t:111pre que po•s.ivc], i.1 lli<:roc-rcl-l.1o e J,,. ellP•t:-t.lO,'lo. de pc•
qoeno Porte, at.!liill dtr.Pin1das 1'11 le-i, c;ol"lrorae difiPQSto no art
179
da Con:atihtio;lc! Federal,
- 4 - &!õl, 0\jando I>Or 11111itac;!les do -T'Ca-do ou. ll&nlft:':lto--d~r-:nn-teres'\.11" do~~o c;or>vidado... for illl>os.s:(yc-1 a obtençio dC~
o 1111n1111'-'
de 1ic;1tante" exigidos no I 32. essas ~:vcu.n:atino:ia• d.,.,..,,-;;.;, "'ar ,:~
vid<~ollcnl,ot
.:fu-..tif"ic-adas no proces,.o, sob pena dlt ,.,..,,.li.clo <lo ~o~~v~
te.
I 92 IIi vedada ! c:rJ.acS:o de- outrllli 11o.:la1idadoet" de licitacio
ou a c;o111bin~~;c!o das rc-ft:rida• ne•$• artigo.

l'ltl'"'"''

Art. ee. A• •Qdalidadelõ de licitao;lo a quor ,;e r~rf"cre11
incil-o ... I a II:I do artigo anter"lor t.erlo dt:tcritinada" "'"' fun,!lo d~:~•
s.eguintes U•!.tcs, tendo e• vista o valor da c:ontrataclo
I - para obras:
a> convite- atê Cri, t.ftt.eee.eee,ee
b) to111ada de preo;O'II- ati Crt 1t.ttf.t00 t00,t0
<:} conc:orrlncia- ac:i•a dtr Cri-i t.tte 000.000,,.0
It - paTa c;o111>ra~o c t.ervicot.:
a} convite-·- ati Crt 22t.ete.ete,ee
b) toaada de pl"ec:o:a- •tê Crt. 6.tee.tt0.04!0.0'1"
o;) c;oncQr roí!nc: 1 a - ac ~111a de Cr li 6, eo0. 600. t00. •~
UI Os Estado• e o Distrito Fed«rlll poder 'lia c5t'f.belccn,
para Q" scut. "6l"g.lo11 e entidadet., H•itcs 1nferiorc,. ao-;, fixado-. nl'sttr arti110 para <:adll •odaUdadc- de lic:itaçlo.
li 2~ Os •u.nic;ípioli. inctusivtr para as cntid"-d"'• qui'
ll,..,'lo
vinc:ulada'S, ta111bo!a podCl"g;O fixar H111it1rs prêiprios.. Pb.:.c,·v.odo~
O!i
t~rtQS abaixo fixado.,., ,.càiantc a apllC:;JCtío do llct:~uint<lo C> ~t-ir1..:.,
c-stabl'lceido a partir dos valorc1 tndic;adot- ne-stc art1qo l>llrll .:ada
•od:alidaà.- de hcitacio:
•l até 2:0X <vinte e c;inco Por c:otnto> dofo valpr..,;, lnd~o;t~,jo•.
quando" POPula,;lo nlo cMc;crdcr • 2t.tt0 Cvi,..,tl! •itl hõ!.lllh.rol.elt.
b) atiÍ ~lt fCln<!Ucnta por Cl'ntol do" valoru. !nl:.ll:i!ldOio,
qu;ando :a populaclo 111i situar .::ntJ'I 2t 111 CYint~ 1111 ~· ull) t ~00.tt0•
(c•• 11i1) habitante,.,

lloorjalll

c> l'.ti 7S" (Joo:tcnta • cino;o J>Or cento> dos v111orc~ ~ndH:ll
quando a poPulacit~ ,.., situ.ar cntror 1te.ett CceM 111il c >tRil 'O! Se0
C<iuinhcntos 1111) h•bltlntll"ll,
dl•ati teex <cei'>to por cento) dQs. v;o;lores. lndlc&do~>, ~uM<I'-'
• POPul~o;lo for SI.IPel"ior a ::ee.ttt (quinhentos 111ill hab~ta"t"''"·
4 3!2 Para Uns do pari!ilrafo anter:Lol", levar-t.or-iu ,.,. ~ont.a
•• orst at ís.t ica• da cnt id,dc- c:ensór J.a o fie ial .

do"~~•

Art. l:1. A ccmo;onfnc:u é a •odalidadc d~ l•~it .. di.o ~ilbi
vei, qualquer"'-''"' ~o..-j~ o valor de seu obj.,tQ, na COIII<•tll uu alum~~o"ilieo
dc bens ~RIÓYCl~. """ c;onc;css!l>rs dt: d1rcito real di!" u""· b"'"' ~""'"' n"'"
I 1 cit~~;ç1Sc'5
int.-rnac;1onat .... adllit:&da, newtc últillo c;<o.,u, "' t,:,,..~~;Q" d~
prt:<;os, desde que o órgi![Q au entidade di•ponha di" c;:ad«\,t•" '-"l"•"na·
c i anal de forn.-cedurtr-t. .- t.t:.ia"' ob,crvado,. o"!i. h111tr~ .:.::. "' t~"" .. nt~
rior.
111 Nos cat-o• l'a que cou.b•r convite. a Ad111.ni~t•·~~;~;,o "''
deri ut1iizar a t011ada de prco:o• e, "FI qual~uer cii• .:.. "' co,,~,.~•Cn
c ia.
• 2!2 R vedada :a utilh:ac5o dill ~t~odali.dado!" df' ··c;onvLt.<~
da '"t<:1111ada de prcc"os;'", o;onfor•• o ca10o, r> ara par<:.cl~~ dOl um..
abra ou serv1o;:o, .:ou. ainda pant obr11s ou ""rvico,; d" m•~'"" .,.;o.t~r<ie"'~
quc p.:ossa111 St!l" reallõ~eadas. "illlultlnca ou .,,.c_cs .. lYlllll~ml-. ... c:mp,·~ "1Uo!" o:
w.o111atór~Q
de- !!iC\IS valorl's carac:t•ri.r;ar o c;aso de "to>l!lad4 d,;, "' ,.,_,,!,"'
ou ~conc;orrlncia". rtrliPII"C:tiYIIIIIente, rxceto r>ara as PIUt.bl.!o~ d" <oitu
re:za .-IIPI'C:íi'.tc:a q~,~c pot.sa• ser executadat. ,..or pet~llaa,. u11 "'"'"' ,..,,.,;; <I"

'"'"'<!'"
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lrspecialidade diversa daquela do e><ec;u.tor c:la obra ou. "~rvio;Q.
• 311 Consideralll-se, p.ara fin-.. do patill!raro antcr1or, obra,.
<t !lerv~J;Oot. Silllultincos ou 11-uccs•ivo,., aqyete .. c;ujas 1~o;itaçêleot. 01-"
realize.,, e111 retaçlo a licit~elo anterior, para obJe~o l.dlintlco> <lu
at;'IO'"mo:lhado. no .. pra:r:o110 de 30 <tr~ntal ,. 1ae (<:ento c o~lcntal d~a,..
l"eSJ>orc; t ivar~cnt e.
Art. 22. ti disp.-ns.vel a 1 icitlu:lto,
1 - nas c;ontrat.cllc• o;ujo,. valorcs c;orrl'•r>ondalll 11 Atê SX
por o;cntol do,; lhlitcs; ~stoabelt~c:idos; na alinet. a do'5 ln("iao-..
l
• Il do art, 24'1, desd<t <>ut: nil:o '"~ ror·HI';Jo"' a parc;elio.-.. d., u01a "'""'""
ob~a, ot.ervil::o, co•prif. ou .alienaçlo. <>UI' possw11 ,..,r l'llotiiz&da!i ,.1mul·
tinc10. ou. suc.cs.siVIIIIentlt,
I I - nos c;asos de I!Uerra;
ti I
- nos c;a•o• d11 01•er1Jlnc1a, quando c;~.ractcrizada a '-lr9in<.:1a de atcndllfl .. nto de situa"io quct ,.OiiSII oc;iflt.idRlu Pr ...iui"'o o"
<;QIIIpro•etc-r a SI:!IUranJ;a de P..-lõtõoas, ·obnts, •erviJ;O"· equiPIIIII.-nto,. e
outro,. bens. Ptlblic;o,. ou Partil::ulartts, ~~oo111cnte P"'ra o,. bi:rHo '"'"tJltall'lentc ncc;essi.rios ao atendu1cnto da •itua<:lo elllergll"nc:ial ou. <ataaitosa e para a• parcelas de obra" c s~rrYieo-r. que PCI,.,.,IIIII ,.otr concll.lid:as no prazo 11áxi111o de nov~nta d1a:a c:onsecut1Yos e inil\tll"rruo>tO:II.
co_nta.dos da data da Qc;orrinc;ia. vedada :a pror-..-o-qai;$0 do>'lo. r•spe.:ll\IO'ilo
contrlltCis., fic~~ndo "contl"ata.::lo adt.tr1tifl i. re11lizaclo do t.ervio:o õu
ao Prazo l"l!rCir'llt."rio a r~rllliza~:lo dQ proc;c,.,.,o lici.tatón~,
JlJ na contr:atac;lo de re.aancsc;entc de obrA. s.crv1~o
1Qrt11'<;1111ento, 1111 <:ons.e'!Üíi-I"IC111 de re-..ci•lto c:ontrat...,al, d~1od0l ~u"
atendida a orde11 dt! clast.if"to:açilio '!:lo: llc,tao;lio anHrrtor.
:ac~1tl5
""'"--tlti'Sm11:a-comt:b:lSt:-:a ~:~ft:T'II"c:"ida~'P"!rl<r-licJ.tantc venc;cdor, inclu.,.~Y>l
q-uaotQ ao prl"ca. dcvldallentc- corrigido:
\! - cwandQ houYer co•Provlldo interct.ae da ~~;dminL'>h:ac'\J e"'
COMple111cntar fgrnoro;illen~o. obYa'" au lõ"'rvlc;os. o!"IO """'d"-•«n<.:.. ub.oito"v"do .. 011 tcr111o• e Oll. liaite" PTii!Y~\Otos n<) lo 1!:! da 11rt~n<> 63,•
VI - quando a operaclo envolver .-xcluli1Yil.lflelüor "'"'""Q"-t. JuríoU ... as dOE direito pi.\bllc;o 1nttrrna ou. orntid"-dlrk pwr&ot"!i.t•tkl"',
-'inda, a<>;utrlas sujcitac ao u·u c;ontr·olc 111<11.JorUilrio. excorto "" houYitl" *"'"rcsa!lo priv•da~ que pQ~t-&111 Pre .. t;ar au fornet:er o .. '"'"'>"'0'> btrn~
ou •.-rvio;o'll, hipótestr e11 que exiliYcl A hc;~ta~loJ
COIII!>r&• cvcntu:ah, de 'lin...-o.. alLIIItrnti~io~~; f>Ol~ot<;i~
vch, e11 centro de aba,.tcc;i-nto ou. si.llilar, re;al1:0::11das dirct:a!llcntt!
co111 b:~;-..e n~:~ prco;o dQ dia;
VIl I
<ruando. houver possibilidadt: de c;oiiiProllleti•ornto da
"•guranca nac;ionat, a jui.ao do Prc1oidente dll R:ePúblic;to. ouv1.do .::.
Conse-lho de Defesa Nao:ional;
(~ino;o

VII-"""

IX- para a aquisi~J:CI ou rtrs1:t.l.lraçlo de ob>"as d" «r te

11' Qb•
de autentic:id•ae cl'rtlftc;ada, dclõdot "UI: <:ol!ll>ati_veh ou inl:l"•nte'llo il.s f"inalidadot:a. do óY!IXo ou entidade.
X - para a o;olllll'l"a ou l<:~c;ac:io dt! illláv..-1 dorst 1n'f.do "'" ,... ,-vtc;o
1>iltll~co,
o;u,1•s neccssidkd~rs de ins.talatlo 11 toc:ali:r.:o.clCI_c:ondlt.~one•
a Sl.la ~foo;olha, desde qu,e o ll'rcc;o lieJa C:OIIIP&t.i.....,l COII o valor de llll'rcado, sesruodo aYaliaelo prêv1a.

jcto.,

h~•tód.cos,

Pariorafo llnlc:o. Nlo ,.., .aplica a exctte:l:o pr..-vt-..tifl no final
do 1nc~so VI deste artio;~o, no c;afoo de forn.,c;i,.ento dOI b"nl .;ou. Prlt•·
taçlo dtr s~rrvio;os à PróPria Ad•init.trac;(Q PUblic•. Por órg:lo:1. que "
inte'iill"elll, ou ~ntidadc"' Parac..,ta~ais"c;~·u.das. Para trS"It hll'l e~Pccíh
co, bor• as.'"t'" no o;aao dor rorneci11cnto de bens ou ser,.ico:~o t.IAJtrit<~• "'
Prec;u tabetado ou tarih,, rixados Pe.J..o Poder PUblica.
Art. 23. IIi inexig!vtrl a Hc;it:~;clo q1.1ando houvcr inviabilid>lde der .;:a.;Pirtic:lo, 1:111 cspco;ial para • aquislçlo de 10atuiu>o, C'l\11•
o•••nt<>:t. ou •*n•ros 'Iuc, c;c111Provada10entc-. :t.<>••nte ""'"""'"' ""'' fo>~n .. cido• Por produtol", trRII>rt:sa ou reprc,.cnt~tntc co.,..rc;l~l ex..: lu"~"''-'·
vedada a pr.-fcríl-nc;ia de 111arca.
112
Con"Sl.dc-Y"a-stt fornecedor exclusivo, Pllr" os "fcito>s
de-li te artl!IO, aqucltt <lUC d1•tribu.a au fo•·ne~.t A~o.torrull, e'luinalll~<nto
ou !Jrne>·o, atendtrndo ilo,t. ':IC"<IUintcs candic!Ses,
al sendo o Produto de Ol"l!lt!lll ,.,.tr11n9eir111. COIOPrOYf i!l ~ondi·
c;lo de rcprelõentante ou distr1b11idor exelut.i.vo e111 contrif.t<:~ hr.,illdo
<:<:1111 o Produtor, rc'll1~trado n:a ct ... ar<~o de Co1111Ír<:1o d" ""d" ~ .. ;:,t~ « Yl
11-aclo Ptrla C8ns1.1l bfasilell"O da loo;alid;,.dc. be111 COIID pel"" ,.ut.;,ridõt.•
dot!io diPlo111:i.tic;a" no Brasil,
b) quando SI' tr~~;tar de Produto nac:1ona1. sr.ia -Jeter•tur .:a
c;ontrato de exc;t..-s.ivldade ~·l"~ dett~r1111nada Pl"a~• ou r..-Qli.o. di"Vid.a·
.. ente relili,.tradQ ""' cartório.

3ll
Ha hipóttriloe dc•tE" lll"t1<JO e trll qu"l ~uer do>-, '-""""' .:!tr
d:i.'!>Ptrn'iloll, ii<C COIII>rOYlldO Olor>ltr.PillUri!lllltrflt,_,, Yl:o:IPOndC:rfl !o<l!ldl\ L,.a,.nt'1.
Pelo dano ~:•usado i F"a.tl'nda I"IÍblica o 'arntr~t:dor o" ~ l>re•t•ulor
!!Oervico" 11: o agCfltc PÚbli~o l'l't.PQf\'!livcl, lt:ll Prl'juí:•.<> Uot '''~'·' "" -..aroo;i5es 11'!llais cabÍYci"

ta•

no"

Art
2". Ho!o ói-<:~toiÕt. <>t~_Adll!inatrll.ç-::io dirt>;~'-.: na!. i!lútAr •
furodao;ae ... Pti.blic;a'll .e e•r>res-i\"' <>Ubli"•'"· "" ,_.1,.<-.s.ro,.,., Pr.:._.,,..
tn~:it.all III, IV, IX 61 Jt, do arti9-o <!2 •.._ hu>Otefit: d<t ine.ü·
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da .. u.c trata o arti90 antotrior, 1:11'111

l.lls~n <>

P'II.T'Ctlll••otnt.:.

d11r de-spasa preY1:Sto no art~iJO 82, dCI(ilrTII "~ "reviallltntc ~uta,·~z;r.. 1a."i.

conf'or•• o cat.o, potlo I1Lnu1tro a:e Estadl.l. por "l.ulonda.d.r d~t rliv•i
h1er'r•ulico corr~~rspondcnte nas d11111.is .u,ferl.s .:~e -;oov,..-n.,, ou. o>ll'ln
autl:lridada 1ul.xi•• dcn~ outrot~ Orglo,.. ou o~:nt~dades rotlllr'ld.,._ ne'lotll' AT'·
tigo,

i.ndele,qavelll.o:t'\te,

davo~tndo

fil;ar

co11u•rovõ\~O,

a1nda que

;,una.-~.o.

••,.,ta, 11aa da oaodo 1ne<1uivocQ, "'I.!C os precos aeontos t.i<>, no ..,,.,ü.,O,
• 1!il
I<i"'ibilid:t.dc'li

Haa

un;h:d~odcs

PTeYi11tiiS

de orcono•i• 11ista. ••

neStlt &l"tiiiO, .belO COIIO C1

d.t.p~nt.as

e

P•l"<:otl'ioRIIr<)tO

l!H~

do.l

de11pesa pr<Rvlsto no •rtigo 8!i!, dcvcrlo ••r Pl'tvi"''"""t" r.uto,·lzAa~t.
pela autoridade d.r niYel hlenl.r~uico ~lled!.a~&Mlente !iul>~trloY ~<:~uel:;r,
c:oapetent.r para 1UJ,tori:r.ar o di~Pêndio.
1 é!g Hot. órg(Qti 1: ent:ldadotti menc·i.onados neste "rt~~o.
o,
atoti de autori:r.aoe:lo de dhoPen'iloa e de ineMl<UbilldadR J:;r,.., '1C1tl!tt;:61!'11o.
atitiill co•o o parc:ela11ento refeddo na Parte fln~l oc.o ~ 12 <~c. ;,1twu
19g,
d...,erlt:o ser IHtblicadoti no D:iário O.ricaal, até o último di• úti>
de oe:ada 11ft., indicando~••· dentro: outros dado10:
a) esPec:lfic::aclo dQ obJ•to da lic:lt•.;;.!l:o, o.iu 'IU"•ltLdldiil>,.
da,10 Pre.;;.o• unitllr:l.a~~o c global.• .;;.otltrataao~o,
b) o flOIIe da autoridado: r~1.PCint.llYcl:
c) o 'unda•enta lc11al do ato o: as ra:dlo:ti da e><c:o<P~ianAltda~

...

d) :Ldent:LI:Lc:ac:ll:o da pest.oa l!s:l.c:a ou 'Ju\'"idic:a c:otltrr~tadt.,
e) indic:aO:lQ da entidado: nue e11it1u a de~;lai·Ac:'io do;: ..,><<.iu•:LY:I.dade, quando lor o o:a•o.

SECilO II

Dili HA.rL:tTAC:IO
Art. 2'!1. Para a habilih~;lo 111.1. Uc:H•c::i!!elõ .. xla~•--so:-a ;;o,.,
intertts'la<!Otl, exclu.s:r.Yallentc, dO,UIIIRntac:.io rel:o.tlva a
I - ~;apac:idade Juridiea.
ti --r-e!Jularid•de f:ltioe:al;
IU - qualUic::o.clo t11Êen1c:a1
IV - qualiUc::acl~ .:c:oflàti:Lc:o-linanccll"a.
Art. eó.
c:onfor•e 11 ca•CI• c:.onsistil"ll.
I - c:ltdula de ldcntidad~'
II - rejl:l.stl"CI co•ercial, r~a ca01a de ••PI'<tlol. 1nd~Yidu1.l
III -ato const!,tu.t1Yo, c~otatuto ou c:ontr:o.to soc:111\ ..: ..
!IOr, d...,id . .cnte rttililotrado, e• se tratan4o de ••:uacdadt:~ <.»llt:rcla:l.s. e, no c:aso de sociedades por açiSe~. ac:a•P•nh;ado de docum•nta'lo
de •le:Lclo de sN• adllifllstrador•••
IV - tnscriclo do ato con•tHu.tivo, no c:a!lo de sociedades
ctvi», aco•panhada de Pl"OYa de d1retoria e• cxcrc:icio,
V - cec:-reto de autorhaclo, e• •e tratando do: cmpronll »u
'liCX:ledtdl: estranoeira e• IUtlc:io~a•ento ~o Pai• t ato de nr'llllotl .;o au
au.tori:r.ac:lo para luncicm••ento •xpedido pelo órslo ·eo•petcnte, qu~.<~
do a at iYi.dade a••:l.• o exi~tir ,

••=

::: - proYa de :l.n•c-riclo ~o Cada•tro de Pessoa• Fí•:l.i::a, ICPF}
ou no Cad•titro Geral de Contl"ibu~nt01• <CG'C):
II - prova de insc:ri~;lo no c:ad:~,,.tro de <;ontl"~buinte-;; estadual ou. •u.nic:ipal, •e t,ou.Yer, rll'l&.tivo ao do•icírio ou ~~onlc do licitante, pertinente ao seu ra•o de ati..;i.o1ade • c:o•Pativcl com" ob.1eto
contratua\1
III..- torova dor -re1Uhor:l.daéa para c:o• a Fa:.:en11a Federal, Es~
tadaal e 11111\:I.C:il'al do dallicilio ou. aade do li.c:it:antc. ou ou;tra OI<!UiIV - PI"OYa ele re!ilularidade relativa a Segurio1a4e
deiiOf\strando s1tuao:io rtt'IJU\ar no CUIIPr~•ento ~os ttncar-:~a•
institu:tdat. por lei.
·

Social.
s.ociai~o

Art. 28. ,. doc:u•entao;lo r,clat.l.YJI à ClualifÍ'caclo tl~;n1ea,
canfo-r•e o caso, consi'ltirâ e•:
I - reuistro au intcl"iclo na entid:àde profissional coape-

COII o ob-JtttO da 1ic:1taC:ICII
UI - indicaclo das 1n,talac:l!es • do apar01lhaacnto tl'~;nic:o
adii'CIUado e diSPOn~vcl Par:o. rcaURac:lo do ob.!ttto da 11Cltac:lo
IV - prova de atencUattllto de requisitos Prcvl,.tot. 01a noraa
ou lei ~~rspecial, qu.ando for o c:;uo.
I
Ul
,. c01110ro"aclo d• aptidlo ref'arida no inciso n, na
0:1.'10 de licitaclo 11crtin.-nte a obra• e sttrvicos, ~enl. ft:lta oor
atestados fornecido• por Des•oas Ju.rid:l.ca• de dif..eito Pe.ibhc:o
pr:Lvado, ne·UII' caso devidaaentc ccrtifuadas pela enl~clad~ Proi'a··
s1ona1 coapcttmte, restrita a e>ngftlch. li. .-~•ProvaeJo d» 'I i~;,.tante
de •o•su.1r •• seu <ruadro p~raano:nte, <'la 011ta da l•~;~taclo, Prof1t.sional de ní..,.l "l.lf'Crio-r detentor de at011tado de rcsP.Ofllnltlilidade
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téo;nlca .,.,,- ,.,,,.o;uc;)I;Q d.., obrR cu s .. rv~<;Q d" ""rac~CI'.:'"t'l<,,.,., :oe~n~lh:.n
tes, lllllltadas e!ltas e><<;lu;~~oJ.vllOICI'<tot ;.., l>li>'C:11lM1 ooe 1111<0•- rOilotv~oH:lS.
c Yl.lor ai<InlHc:lltivo d<> o!l.!t:to:~ dll. l1o..1tllo;5:o. Y~d.,dõl~o "" <!"~'<ino;1a!oo
dOI <ll.lantidadotti miflil!la5 ou Pfi\ZO'II o~~l>.x1mOS, e>o;odOinOo
•!<lll~rov~oc;:l.o.
qu~ondo
rclatiYa • liPOCll.lo <hd>rotJo'lo, sou >t:la,aonac.",. .,,. .,~,.._!oo~Uniol~
ta11bt,. dit.tintofi,
~
2'õ!
As par~;.eLMI .:1.: 111oior ..-e101Vin~;~~~ t.-cn~.:l\ (lu_ ~o!: ••,~tO\'
1-i'1nlfi>;&t1vtl, ftlcn.:>on"i=l"'" ''o p.._,-,;,~ratc ll>HE'I'lOI, ""'!'\'"-o,,.,:,.~.
~b
J~t1VI>IIentc d..,f'ini.:l!l>i "" J.'ltotru;,.ento o:on ... oc:at~\'lü,
!
39
A!. e><l·~in.:~a!t. 11in•'""'" >1:l~>t>vl<-..
"''"'t"i,.,_;;,.;,. u...
;:ant.,J.ros, 111\.<unn .. ti equ;.:r>l>ml!nt-.i- 1 J>t•~oa; ~,;cn1c:e ~'iP.,ClAIJ.J:.,~<>.
o;ont.i.derado~
o!:fi'llenCl.t.;s P•n• O <;u,.,,.rullrnto do ObJilh} ,j;. ll.... ,t ...:.::.:..
oseriio ateno1das o11t:d':antc a .aprct.~nt11.clo dc ,..,;r.~io o:KP.lí~;iti. c d>~>
dii'C:lJor:o.o:io fo•·maol d11 't>Ull. .:I>So>oni!:lllidao .. , -a.c.ob a .. o>Eina11o o:;;oll:ivor>'>• vor·
dada-;; >\fi 'l'xiginc>as d41 propr>t:dad.., .r ':o.:hli.lac:lo po·ivh
'5 49 i't'll\lo 1l~~t•c3or1o o>arro fr..rnor~;:i.,.ento do~> bor:'l-...
1 ,;.·
.:lo .:le l>Ptldia, qu.o.roc:!o ror o C:~t!lo, 1erã .r.uta. •t.·01v<il,. .:~c ;.t~:.t ... doi
forne.;;idos por P«s.,aa .1o..ric>~~;;~ eh: dirt~ito p.l.llltc:l< ou <>riv<>-d<i.
I ~ lh.t. l.i..;;.>tll.cíSorl Parlo "'"d!lii::io de eat•r~«l, .r~ulP'11 1 un
to ou cantratliCl<l dt~ 1.a-rv1c:o qi,Lfl, ~or su11 n{lto..IC>Z&. utlll.za-.;:0~ u ....
<;"ampla-xldilde, torno" I'I!C:O!IIollldlivcl • '"rt1fl.;;ii..::i» do !l>i>todllll. ..J~ <>v.n:>d•de <io li~it:antk, li ~;o,.prov•.;;.\\o o.>o: ~Ptl.d~a ••• ;i h·~t• a.t> .. v<rti dw
ca•Piftotnte atestada, o 'N-1\l ~o<lerr. Slrr fo,-no:<:!dO o>or 'il>ot~llll"' pró·
Pl"io;;o,.. d* ;oyalia~;ll<> ticni.::'" do c;ant>·a~ant~< ou Par ""~.t.oa .Ju;ri~>L ... <1"
direita polbti~;o ou P•-1va~o. di!Vldllo!llente .::rcden<;111da "'~···~ o .,,...,,·.:;}c:o
dll <;otrtiflc:ac:li:o d;r "'"temõ~"' d., qu;•l><i.,.d«
l
69. li; ved4d" -'. >f><i~iÕn!:l.l de C:0111>rC1va~ilo .:lt: at lvi<!.a~o~:
de ·aptijj(o C:QII 'lhtl.tac;_õe .. de tc111<>o ou de liPo~a ou &1noia. .,., lr..~;,.,t.
esplfc:ifiéos. ou nua1~qu•r outra• nla preYi!ltas nrst:f, Lt:t, qu" Llllb"'lll
a partiClPac;_lo na hcitao;:lo.

"'c.,..,,,,,,_,.

Art. !!9. A doCI.L•entlltla rol'h.tlYI. à <!uatifi~;ac:lo co;:onfl•ic:ohn<>-nccir•, c:anfor•ot Q .:.a~o. ~Q!'l'Si!lt>rá e•.
• de•onstraci:Ses <:ont:tb011" oo e.ih1•o e><ott•c 1 c:i<~.
prov.r-"' a tloa s>tuaclio flnanc:.eir:o.'·da c•Pl"Clla, ou balallc;_o >1.11: alllfrt,. 1·--.
no caso de eiiPI"C'Ioa rect•-eonllt!tu~d:a, vedada sua ,.Ub!it~to..io;llia I>Or
balanc:etes cou bal:an_c:o• provisóritl"• •as adfll~tlda a ~ua :o.tu;aliZo\C'l:.o
por inCiiC:ell :o.dot11da• Pcrl;t. 1eQ1ti1:o.o:lio da iiiP.QI'tO de rotnda:
II - cel"t~d~o nl!glltJ.va de h.lêno;.i.il .:>,. ~»nC:Drd.,t:t.. •lu f:><ti<.ouç:ia o>atr1111on1a1, >r:O:Pitd~d:a por lo dist,·~lluldor .1a 'l:orCiZ di.,...,,..,," J"-\ t·
dica au do•~c::f.l1o da oe1>100a rit.~c•
I i'i! Mas C:OIIIPr•s Par:o. o:ntro<~a futura, be• 1;01110 1'\as ..:.bo·.._,. ~
••r..,icos. de qra11de ... ~.~no, a Ad .. lntoot>·'llcio podo:1·'11 •stabele~t:l', no
tnt.tru•lf1'lto ~;onYocatória d~ lic:itaclo, a .;:x~gin<:l:o. dc P.:atri•o3nto li<W.ido a~n11110, c011o d:o.do objetiYo de <;OI\Prova.~;io de QUaliH.::ac::io 41CQtlÔIIic:o-rin:o.nt:Oilrll da.~o ••~'•·esa't. 1~c::it•nt.s c par;a. e;~ita d" 'l•1·ao1tll\
dOI :o.d1•Plf:•enta do .:::af!,trato a 'l.er- ,.ltcri.,r•entc cc\Oibrado, liait<>-do
a til>ll do valor e!itliii~O d., C:Ofltratac:llic:., ad1111ticla,. •tuaiil•c:lo <;i.:...,
valo,-e• do balan~;o ate a data a., »I'Uic.ir• P.ubl.ic:acla do "'111ta.1. o.t
~;onfo-r•tdac:le
co• o.,. ôndice" adotadot. Pela lc9i"'l"'~~o dO 1'"Po\l.tu d"
rcnd•.
!
22 Ha hi1>6tc-till do l"ar;&f<J,-j,fo anto:rdor, poderá ,.,,. el>Ctgida, ainda., 11 relac:lo d"s cocpra11isso• as•u.•ido"' 1101l» 'lic:H.ilntv. qut~
illo>Ortc• di•in,.1clo da c:.i.P•Cld:aclc '!)peratlY1l ou. absorc\i.Q dOI o:uo>orabilidad• ~in:anCOil.l"a, calculada c•tt• e11 funcão do patrimllnio li••u~do:.
atu.alizado • su..o. capa~;tdade de rotao:lo.
1 3'2 A c:allpravaclo de bo:o. •itu:acio t:l.nan<;t:ira da CMPrc:lloõl
scri felta. de rorlllll objetlva, Atrtlvlfs -.lo ~li.lculo dc :ind1C:C'II .::cntalieit. Pl'eYlSto-s no Edital o: d'I'V~daeentl: .iu•t:.U~Idaf> '>CI 1>1'oçeo,-ao lltillini,.tratiyo que tenha .:l:o.do i11i~;1o .a.o p,·o.;;.e,:;;.o 11d.tatÓr1o.
Art
30. 01 dãcu•cnto .. nec.,..slir1oi> à h~btht-a~;lo Pod~rio
•er ure•entados. 0111 orto;unat, 11or qual<~uer proc01ssa de cópia il\lltl:nt 11;ada, ou 10ub l ic:•clo
6rqSo de ,,.pr"'n"a o"u: u, 1 .
I 12 A docu•cntA~io de lUC trat•11 o;;os •rt>'lOti 26 11 29 PoOe-ri ~ocr di~opens•da, no toúo ou C\11 parte. nos ca•a• d<t c:onvitQ;, Cor'lcurso, rorneci11101nto dt: bens para p,-o~ta o<ntrcqa" le~l:lo
Ç 29
O c:ert1~ic:o.do de r•IUtitro C:&d'll'lltral a nuc ,.,.. rci'erc a
1 :1.2 do artigo 3-\ substitui 0" dO<;Il!lento• rcferi;:ofi nlf\l.te .artuo,
cMccto quanto âquele" relativo'~< ao obJe~o c$oPc~;íh~;o da ltl:it .. ~i"a.
otlritada a pa-rte a dec:larar, sob as POin~lidad~" c:abivd!L A superventiÂc:i• cl• fato iiiPeditivo da ha!!ilitacJ;a.
·'
S 32 As. Cllp,-esas e•tranc,.H•• <1ue nlio fun<;ionOI• na Pai'l.
tanto quanto po••iv<tl, :atender lo. n1:s Uci.tac!Ses 1nternw:iamus, ;i_s
eKi'llln~;ia• elos. parâ9rafo• aot•rtoreti, 111cGlant~ do~;u•cntos e<~uiva'ltm
te&, au.tcnt1c:ados pela• Te'll>cetivos o;ona ... t:o.da~oo c tr11duzUo• por tr&du;tor Jura•entado, devendo ter re~present•c:lo lc11•l flo flraSoil, .;;.o!l
Poderes eKpl'•ssos para re~;d1•r oe:it•çla • rll'sponder •d1111nistratiYa ou
judicial•cnte.
• <\V Nlo s01 exi9il"ll, para a h•bihta~;lo dtt que-trata• os
al'ti!IOI 2oi a I!'J, Prévio rcc:olh:L•ento de taxas ou ello\uflcntos, 'Oó:l\VQ
o• rcferentcs. a forncciranta do edit•l, .:o11 os ~eus t!lelllt:ntoti const'l.tutivos, li•itados ao "'alo-r do c:u.11ta efetlvo de rcproducit> grli.Hc:a

=•

e

I~
O d:L•~>osto no I 32 d<tt.t_, l'd!I\O. ,-o t 1'11 do ~.rti'Õio ~1
no parbrafa l.in,1Cll do tt.rt:LT-1 ~.--i'!'i_~ -•e· 1>.?.hc1. u_ p::-~~l";<i->ol H·
p&ra a a<IU.lSJ.tio de bc<F: e t.el"YlC:o• c:u.1.~-,-.-..r:uo---.o<O

terna~;1-onals

••J"
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f~ito

coa o P!"Ciduto

~e

o: .. iro

int•rn~t:ional

de <II.Ur o

tranoor1ra

de

financi,;uo .. nto c;onccdido Por on:oanio;"'" ftn•n-

<:OORI!r:lot:~o.

Bl".u;~l

faca

parto~,

CIU Pcn·

a!Jin~;n,

ntt• 1\1>11 c:;,sos de t:ontrataclo 1;011

e,;-

31.

Ou01ndg l'rrrmltlda na l.Lcttacll:o a p;a,rti.ClP.,cS:o

COIIP!"OVll.i:lO dO COOIP1"011hOSO,

dO

ra- .. PifC:tivo PrOCotSSP ad•~nito

!>libli.CO OU .. artiCo.<\ar,

Art. 37. O Procotdi•ento dll l1citaclp ser::l. iniciado co• a
abcrturill da procesco adoünistr.t i.vo, dotvid~cnte autuado,_ Prot;_o_c:olado • nll.!llaradP, contendo 11. a-.torizacio, ii indiCII.c;ll:o so.<cinta de sru
ob.:leto c do recurso próPl-iP Para a d~spa•ll e ao qu;._l !lcrlP_ ju_!lt~odot.

d•

e111Prcs.a• •• c:onsórcto, oo,..rrva,'-tc'"ão .,,. "co•.linte,. nQr'""'"·
-

detorr•i·n.,r' ., aborrt ... ra

199~

IUIPrc"Sa

c-stl"ansurira, !>ara a c:oiiPra dor •<1\liPa...ento• fabric•dos c cntrct:ue!l no
crl<tcriol", det.d• que Para est• cu•o, tenha havido Prévia autor:t.za,,o
do Chch· do Pod•r Exort:utivo.
Õ'lrt,

aprovando-a.
trat:l.vo,

Janeiro d.e

d•

CCil'l•t:i.tUit:lo do C:Ofl•órcio, aubscrito Pclolli c:onsort:tado-s,
II indicac:lg da CIIP!"csa r••u•on•>lvcl pelo c"Onsórc:io qu~
d.,V41'ri atender ta condio;:!Sn dll Hdcrano;:a obr1111.tori1U11~ntc fi)(ada'll no
cdit;o.t:
III - ac>l"l'scnta~S:o do'lõ doC::ll.lll~ntos I'KilJido'll nos •rt:igo'll E6 ;o.
~'i". 1101" 111.rt., de o;:;o.da c:on'looro;:i:t,do, ad•1tl.nlll~;~-sc, p•ra efl'itQ de qu:~,
l:Lfic:•c:lo tlfc!'l1C:a, Q so•:~,tOrlQ dos quant~tattvos d11 c::~,dl. c:"on•orc:iado. c, para l'f<llitO d• qualifio;:ac~o '":on8•io;:o-financ:l'ir:~,, o SOMatório
dos v;o.lor•s de 1;;ada c:onsorc:J.:..do, ~• Pl"oporJ;;J:o <ol<~~ sua rcsi>IIC:tiva pa,-ticiPaC:Iio, podendo a Adro~ni~trac:io eatabclcc.,r, Para o cons6rc:io, u•
acr.jao:;i•o _de ah· 3&:1C <trinta por cento> doa lo'alorca <~~Kiq:l.dos ~ara
licitante individual, ine>~ig:ívcl este illcrotaci•o Para o• consórcio•
co•Postoa, e• ao.<a totalidade. por •io;:ro c P~Qo.<~mli..- ellip-rotiia, ..
definidas •• leio
IV - i•P~ói11111nto de ParticiPliCl!l d~ I'MPr•u o;:pnsorcu.da. na
•cs.,a licitao:;So, atravé"' d~ m.t.ia de u• conaórcio oo.< ~,,.t>lad;.,.cntot,
V - re•Pons&bil:ida<lot 'lõOlidiria do• intcrgrantea oelo• .t.tos
Pr~ticadoa
•• _consórcio, tanto:~ ~a f'allt: d~_~ici.tacSP qoHonto na de
ewt:C:Ltc&o do contrato. inclut.:ivc Pelas obri.11ac~es rcf'cridills no ar ti90S 67 a 6'1,
I H! No con•órci<:~ de empr•t.as nac:l.on;.:l.s c cstrangit1.t'li.•,
l:Ld.-rano;:a c•b•rá, obr~~llt01'lillllt:nte, t. eapresa nac:ion,._l, ogbsorrvado
disPPsto no inciso II destoe arti11o,
a <!11 Nas cono:;orrfno:1aa Para obras ou scrvicos 'llotl"á sclll>rc
ad•itlda a PartiC:\Pac:::lo de IIIIIP1't:"aa.'lo con .. or_c:l.illda'lõ.
I
3!2 O licitante votnC<~~dor fica obrigado a pro•Õvcr, antet.
da o:cl•bra~:lc dP o:;ontrato, a con'!litittolci:o a o rct1•tro do consórcio,
nP• tar•lls do co•Pro•isso rafarid.::~ no inc:L•P I dast., artigo.

••1•

SECiiO I,X:I
DOS REOISTROS C~D~STR~X:S
Art, 32. f'&l"l. o• fins desta l..e:L, os órgS.os t: o~rnt idades da
Ad•inistrac:lo que rc.ati:z•• .PrcqUorntc•cntc lic\ta~;acs 11antorrlo Cl.dastro para e.P.,ito dt: hlob:l.li.t•çlo, na forllla ri!Qula••ntar, ato.<all:E:II,dP,
pelO; •t:no'll, ll.lla vez por ano, dotvl!ndo ••r ••Pla•cnta divul!lado e estar po~rr••ncntc••nte aberto ao :Lngreatlo dt: novos lnt.,l'casados,
t
:1.11 O dlSPPsto·nors.tt: ;.rtlgo n!l:o i111Potdt: & institu.içlo de
sistl!•a dt: rci11stl'!l cadastral o:;entralizado.
t
e!:! li rao:o.<ltado ir.t. unidad~s ad•inistrativas da ••••a esfera de governo Util:l.:zara•-•t: de re11i•tr~;~a c:~,da•trais ele ou,tros órglos ou. entidades da Ad•:Ln1t.trao;lo Pú.bl:l.ca.
Art. 33. Áo r•qucrer tn•criclo no C'\da..,tro, oo.< atualizaçlo
flUilllqucr tc•po, o intar.-ssado fprne<:~rá os t:'l••entos
t.atisfao:io da,. t:>li!:l.li!~Cil.s dPs artigo• 26 :a 29.
Art, 34, Os 1n•critO'II serS:o c:laasif'io:;:aclos ppr o:;atcuoriaa,
tcndo-t.t: •• vi'Sta •ua C'=ol't:Claliz;.clo, ...... b4ivid:l.dos c• ~ruoos, segundo a qu.alific:acSo técnlca o: c_canll11ica avaliillda pelos clc•cntos constant•• da cloco.<••ntntaclo relllo;:tonadl. noa ~rti<Jos e6 a 29.
•
i9 Aos inscrito• será fornec:ido ccrtiftcado. 1'Jtnllvivtl

Art. 3!1. ~ qualqu•r t••PO poderá ser altlfrado, t.u.•Pant.o ou
cancelado o r•gistl·o do inscrito <JU'Ii dc~>~ar de •atisfazcr ii.s c>~illin
c1a'\ dos art±oo• e6 a 1!:9, ou a• estabel.,cidat. Para c:lassificillc:lo cada~ral
Oll., ainda, no callo de illPlicaçlo d11s pcnal~dl.dca Prt:vi'lotas
nnta Lei.

I
instru•ento c:onYOC:ll.tÓriO da licitaclo
rotsPectivos
_ an•>~os,_ 91.<1.ndo for o caso,
II - COMpr·ovantJt d;o.a »o.<blicao;:~llll e outl"Ot. lltos de divo.<lgaçlo PU co•un1o:;açlo previsto• nastl. l..otl,
UI - ato de dJtshnac:i:o d111 C.OMisslo de 1 iCitao;lo, do leiloeiro ad•inistrativo !lo.< oficlal. QL< do respon-sllv•l Pelo convite;
IV - orioinal das Pl'OPPt.tas or d!lCI.<IIll!ntos ___qo.<c :..s lnstro.<ir••·
V at••· •·atatÓI"ioo;, Clcliberao;:i5es, pottt~i!ll!'!li ~ dt:C:.b>i5es
atinentes às scss!Scs elt: abertura dos invóluCI"Ot. o;:ontendo os dOCWII'IInto• PU Pro,.oat:as, à l>l.bilitillclo, ao .iu.lll•••nto. ;o.o orc11i0 ot aos rc._ntuat-nte inte1·postos, c rcsocctiv:t.s .. ani.Pcstac!Scs ., decisi5cs'
VI - pareceras técnicos ou.ju.rídicO'II I"Mitidos t.llbrc"' licita.~lo, dispensa ou. inc>~iglbihdadot, inclo.<si.vot aquclt:'ll da quor trata o
I 311 do artigo 113J
VII
atos de adJudicatlo do obJcto da licitaclg 11 dill 1111a
ho•oto:~~a~o;

d011claraci:P de licita"c:to dt:SJtrt~ co.< prejudicada,
dasoac:ho de anul~ocio oo.< dot rcvo,ao;:io da lic>tac:io,
<IUI.J'ldo for o ca•o, funda•anta<lo c:iro;:u.nst•ncia<l~ .. ntc,
X - ~nstro.<111antP dot contrato ou eloc:u•entP eqo.<iv:~,lcntc. conforllle- ,o dawo,
XI - COIIP1'ovac:lo, no caso di!' inve'lltillll"nto cuJill Jt>lcCuc:lo o.<ltrapassc u• e>~erc!o;:io fina.nceiro, de que hou.vot t.u~o Prév1a 1nclusio
no Plano p)u.rianual PU que ••ta ~nc:lo.<slo otst:t. autori:o:ada 1!111 le~
Potc:ihca;
XII - ou.trot. o:o•orovalitl-its de c>ublicaci5ea, inclut.ive
ralatiYos ao contrato e suat. alter;o.ciS<~~s;
XIII - d••ais dor.:o..1111otntos rl'lativos à li<:ltac:lo.
VIII
IX

-

Par,grafo ú.nico. Co• I!Kcacl'P de convite,., as. 11inut1.s dos
editai• dor lic:itao;So, bc• c:o•o dos instru111entos de contrato-s, licordos, convfniot. ou a.ill.st••• dotvc• ser or•v.ia•cnta sublftctio:las :t. aprcCtaclo do ór11lo .:lu.ddico coMpetente.
Art. 38. Q l'dit~ol c:ontcri no prei•bu.lo o nli•crP de ordc•
sofri• anll.al, o nP•c da r•ParttcSo interessada • de s.,u; setor, a
roodalidadc, o regi•• d11 ewccu~;lo ot o tiPo da licitacio, a finalidade, a •cno;:SP de que será rcgidill por t:'!lita 1..111, o lgCal, diill c hora
para raccb1Mento da docuNantacl<l c Proposta, bot• 1::0110 para início da
-.bertura dos •nvelopes, c indicillrâ obrigatoria•ent• o •e'llu.intc,
I - pbjlfto da licit;o.clo. •• dcflcric:lo •ll.c:inta c clara;
l i - prazo e c:ond1ci:!ots Pillra a a•s1natura <lo contrato ou. retirada do instru..ornto contratual, dor a>~•cuclo do contrato c da entrega do ob.:leto da 1icitac:loJ
I'II - t.anc!Ses par• o casQ de inadi-la•ento;
IV - condic:i5aa de p:o,gaMcnto, ino;:tusive fi>1ao;:lo de critiirio
de rce.tlolso parill o fornt:C:l~Jttnto dlt bl'n• e ••rvicoa s1.1,1c:l.to1õ ao regi,.. de ad11inistra~lo contratadl., botll co•o para os dirl'itos r ..ais da
uso c o forneci•.,nto dot onat•rta>S ele 01't11e11 nill Collcrc:ial, quando
foi' o caso;
v - c:ondh:aea de rca.:lust~o~~cnto dor preços, quando for o caso, ob•crvUas as nor•as lcaais pcrtinorntea;
VI - o;ondic!Ses dR rorcebJ.•otnto do objcto da licitaclo,
Vli - condic!Scs para p~ortidp,.,clo na licitaclo. •• confor•1d•d• co• o• artigos <!6 • ~'' .: for•• de apr•sentao;::S:o das propos-

IX - locais, l>oririos c nli.,.ro• do• 11cio-s de coMunic:ac:lo :11
diatinc:ia e• que ••rS:o fornecido-s ll;ll'llloJtnto•. infPr•ao;:!Ses e orsclarorci-ntos relativot. à l:Lcttaçio • :lia condiciSes Para atendi1111nto da.,
obrl.aaci!les J'lecesstLriat. aP C:1.<11Pri111ento de seu ob.iotto;
'
X - projeto ., cspec:i.Picac:lo co•pleta da Qbra, 11atcrial
t.cr..,ico, q11e ,aderi cDJ'Istar d• an.e>~o;
.
XI - cr:Ltir:Lo de accitillbiUdadc dot. "reco• unitári.P c gla.bal. conf~r•e o caso;

!JIECiiO IV
DO PROCEDIMENTO E 4ULG~HENTD
tao;lo.
Art. 36, A Ucitl!lo;:lo Ser' se•prc. prt:ccdida de requ1s1clo,
qu.: i•portará rcspon•abilieladot ela -~.-.toridad• rcqo.<iaitante quanto ii.
quantidade c à nco;:ess~odad• das obr11s, sarvto;:os ot forn•c:i•entos. solicitados.
Par"-•rafo linico. A requi•1o;:lo dev•ri. conter a •spect.,ica-·
çlo das o'-raa ou. S'lil'vic:::ot. a c:Pntratar ·ou dos b~t~~• a adqu.irir, aco•panhalla do pronune'iU<~~Rto da ár.:a C::,9·,....,tltllt.:, sa for o caao, .. será
,.o.dl. . tiola ao ord•n•dor de dcsll'c•~ou autoridade c'uivalcnt•, que,

1 111 Q origin•i do otdit&l deverá ••r datado c a•sinadP p~
la. autoridadl!' quot Q ltiU'Itdir·, PJtr•aneo;:cndP no protea,.o de .licltaçlo c
dcl• e~ottraindo-•e as o;:ópbs intcgrah .: de s<~~o.<s clc•cnto-s constltut:I.Yos, ll'ara afi_>~acll:o •• local da reparticlo, da ficil illCitsso ao pÚbUc:o.
1 2g Q-s avi•o• contendo Pt. r••u•o• dG'II aditai•, observadot.
os ~raR• de atlt<~~o;:edino:;ia f'iHados no c>ariqraio seguinte, dcverio ur
10Ulic•••• no D1tLrio Ofii;;ial durântc 3 <tris) dias c;DI'I'!Iecutivos. co•
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1ndl~a~il.o <!o 100:~1 <l'"' "l'~ os i.1t .. n•s .. ado'l. t><><l•ri"" t .. r 1t obt•r <> t~><
to ~nt.r<lrAl
.::.<><~ todM "'" :r>forrn...:.15cs II'C~HC o ob,lcto dll
li.::itac:1.o,
dC\"iN!do .1.1ndi< J. Adrn~,,~~t'"ci.c.. o\o CIUo..:. il~ r.om.:orrino:1a 'i
l~t~lii(t,
utlllzar-sc doi< O<.rtroli •otl!iç,~o de divu\gaclo p;o.rl!l '"-"'l'l!Ar a .::Q.,P«th:io
!li
3ç D P\'llZ<> 01Ín1mo ""''"- d.r lrlnta dlU• p.or::~, <:<m~orriflc;la c cone de <~ulnz~t d.!AJ< p;o,rll tof'!l:o.da dOI' ,.rorco• t õcllio, ~ontadoJ< da
'"'I"'"''''"' 1>ut.l~.:.ll,;.l.<r. r.lo <tditr.1. "'d"' 3 <tri>~.l ena• Ut .. is <>ar., convl-

t-l",
•'l~

com

<!.O.

.Ar.tcS

~bCI'hLO'l\

..Jt\,S.

:>TOP"~~ii.S.

i ~\.' Qu~o.r~d.:. k>-4' tnctAr d~ convite Plll'll oorr.., _ .. r!\. o<>•illlltõP<.lbl1cacS:o do IWl\oO, :>elo o~~.rnos uJIIlll vc:c. >lO Diair1o Oficial,
ia.olh:c:cd.i:no:lk mÍ<Illn:ft, d<o~ :> (t.·i!O) du,.,. U.tont da datr. de :a.bet•ttH.!i

a

'<

r;., ;,.., trH:>.•ld<> J" lH.;t-~ôío r.,111i.z:l'.~it pcho !ldmiolso.:, !•.-l,i.t.:._ r.rd<rl'lll. 0::.11. I'IU.Ol~l.~ .. i. C Cu,io
,;)b,i~ta
Slo~J\11
_,,..,...;..,.;io:.·cl"' QlP'i'.S ,;)u <!ioff\ll;:'OS FJ.n .. n.;lihiCI"' 1ntourai ""
.,.,,·.;~>tlmorntc
.:.afll r .. ,urao,;, rotd.;:rr.~ .. ou: Qlll'-:.nt~na• "'"r in•titu1.;õ:ic~
h~dcr:als,
pull\ü::.,J:o eo ,..dH<I:: C<ll resumo ootverli: ~.;:r l'c:to~. no DlÁl'lC O~ich.l d" t•tosporct~''"' <lnJ.dao« f.tcllfo";r.tiv"' orna da untiCI.
Praeur:t.ndo .. s~. tanta '1\.<ii';Ot•:• •'.:!~~!,<"!. " ....,..,;t:a.oc.t.l.t.:l"' J;,,; P<>blic;a.;lSo:s.
ti 6'2 Gu,lqutor "'"dl~1<!:>.Ci:.<:l no o~~:dit:aol "" <:.onv.i.tR i!"-l'Hr' di·
vul'li'.C1o I>Rlll. .. es.JOa Jorru. A.:IOtl\.:111 P•r:.. o -t_,t;;(fo--_Õr>q1nQÕ, r.n.br1ndo,.a: o Pra:;co 1n1c1aho~ntR c-~tatlf<lon;~ao, exceto quando, ~n<tuot~l ionavcl·
"'"'nt~. a altcr•cXo nila ll-l'lftA>' :.. -l'or,..,: ... .::ão dQ"II Pra<'o!õt.ll~.
tr;A~'J:;:,

'!>"

ô".i.Dl~{.."- ~l,.Ju,;._),

Art. 3'?. li V~dllda f. lru:lu'IIIO na edital de cliu•ulu, <.:r1"'
ou candi<:ãots quor poss:a11 rn•cjar a -l'llvorRci.!llenta d~ <lualq~o~~

tVrio•
dos .. l i c i tantt~.
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'i j,Q A abc•·tura do., .,-nV,..l<>PC; .;ontomdo c lloc:"'"otntac:lo "•ra
h•bilitacli:o 11 •s propostas scrli rl!~liX•dJI sc•pr., c!l ato P<ibtico r>ri!"Vll.nlente di!Si!ln:O.do, do qu.al SI! lavr•r:t. •t:o. ~:in:unt.t•n.;iad•, ;u;sinr.da
P.,los licitant•s p,·.,umtes e Pell'. cot~~iss.io,
1i aQ Todos .:1'11 dOC:Uml!ntas. <t: pt'UPU5tQ .. "'CI"IO 1•ubric:ada~ pelo"
l~C1t:O.ntt:S P\'1'1llll'lti<S ;t Pli"i:O. <!:01111~5~0.
'I
J9 IÍ fa~:ult•do~. lo .;o•U'Ii!Oio ou :o.utd!'ido:o.dt "Ur>Rr1or,
cm
<lu.alquer fase d11 llc:~t.tcS:o, f: Promac'i:o d<r d!liginc:~ll dcstin:o.da a .. so;.l•r•ce\' ou a COl!TPlcll!.-nt:a.r • in .. tl·ucia do pro-c•sso, vRdJ~dll 11 lo'!.; tu"'·
sio Pastt~rior· de doc:ut~.ento ctu info•·,.a.;io qu• deveria o:-on•t•r 01·~91-

!J .. 2 0 -dispost<J no:t.tlt :r.rt1110 IIP11C::t.-sot; no QUI! tO .... bll\', 1.0
concurso, :o.o leilla, ~ to,.-.,da do~~: Pre..:os • ao c:.anvitc-,
-l'acult•d:t.,
<tu.Qnto :a. RStl! últillo, • J>IJ.b)ic:•dío na i'IPren~a o-l'~cial. re~s•lv;o..:la a
hlPÓtlfSII preVlSta 00 i .;<=! ~<l Õll.ft~>"IO 38.
!i !iS!
Ult•·õf.r:a.ii.s1l.dll • !<P.Sot dtr hl\bi::it•c;l:a dO~ coneorrentas. e
;r.bRrtil ... ~s PYOP<.>~to~.o:., nlo <:.~bc <ies<:l:.s.~~flcll-lo~ por 111atiyo rcla..:.:õ.o~
n;.de co11 11. ltllb•lit .. .;Io. "'•lvo e.w ru:lo de hlt::os s.t.U>e;·v~n1..-nt.rs
~o•entc canh~c::idos •oós a julqamcnt~.
I 6g APó~ a f:as.c de habilita.;:ío, n»:o c·o~.bl! cler;i•ti-nci:t. de
Preposta, Si!';lvo Pel' IIOtivo justo d•c:oncnl .. ~.- f"'lo superv.. nientc
•eeitO PRla COIIIiSII!i:O,

Art, 43. Ho jul~talllento das PI"DPOiitiiS-, ;I celllit.!óiíO lcvarf. Rnl
consider•cio os critoEr1o~ objctiv6s.- de-f'iilido"' no edit:o.l ou convi to:,
que 1\lo deve• c:antr:t.r~ar as !'lortllas e princÍPiOs cstabt-lRcidgs par
12 ti vedada 11 utilizac$o dt" ou•lau•r c-lctt~ento, cr1ter1o
f':o.tor t.i9ilo:o.o, l!RCI"Ii"ta, llub.iott.l.vo ou r.-~c-n•aao, <mc PO!iSI. «~nda
,indirct••ente l:lidlr o Princípio da :Lgual.:!•dc entn: oa lJ.;;:itM-

I i!i! Q~o~alq~o~er "'"'"soa of 1>arte lRgít1111a pari\ lmru!mar edital
de tici.taela pay irre9ul:o.ridi11d<e n• :t.~ll<.:&c~o dc ... t• L.l["~. tll!voo:nda Pratoco1».r a Potdido •tol: !i (<.:ioco) dlas lltc-llii. antes d« d:o.t• hi<Qda Pa•·•
a abertura da .. enveloPe!l. de hit.bilit•cio, no ~:o.sO cil'--totll•d:ao de Pn.,;os, 1r d4r 15 (quinze) di:l."ll .i.t~ii.' :u hu•ótc11e d., .;an<:orrir...:~a. at:vend-o a Adt'lini1;to·aelo Jul~•r ·or ret.t'iond·or~ -1 liiil>u':lnael:.:~ a:111 o~.LC :> nd;~)
~~~~ lltri .. ,
,.e., prcJuu:o da h.~<~ld•d• <'rotvuta no ' 12, do :~~rtito

22 Dccairí. do dirorita de- hopugr.ar, perante • Adlill.n~str•
elo. o~ ttr•o• do Rdita1 dR Ucit•ell:o, 11quc-l• <~uc, tendo-o a.::Rito
s.,111 ebjc-çlo, vt~nha a apentar. depois do jl.tha•c-nte def'initive,
fa·
lh:O."< ou irre!ll.llaridad.-s QUI! a ttoriall vicl•do, dotvendc., contudo,
Adainistr:o.cia, ~• c:aso de ll~!lalic!.adl", I' lie ProcRdentes :o.~ ru~ÕI'S
I

:o. 11 resentad•s. dotclano.•· a nulldi!ldl do I>I'OJ:Rdi••nto hcitatório, tooll.
ten1os do arti<;~o 40,
1 !U! A lnabilitllci<> do ticih.nt• i•Port• prc-dusio do St'U.
dirl!ito dor partH:ipar da-s h.sl!s subsi!QÜI'ntll:~ de ~>ra.;ediltlcnto hcitatórie.
Art. 41. Nu; 1icit~~oe~cs dR i.111bitO lnt'l:rnacional, o e-dital
devcr:t. ajustar-s• as d~rottr1=tot10 h. pol:ih<.::a. 1110ncti"o·uo R do ca•trc~o
•xterior • •tendRr i.s eO<io;oincias des órglos COIIIPt"tl'nt•s.
1SI Qu:omda f'or per•itido ao lic1tante l'str:t.n9eiro cotar
pro:eo .,,. .,o.,d:o. c-strangRirr., 1!1Ui!llmente o POdl'l'á fllzl'r o Ueitantt
bruoileire, P:o.ra ehite t"Hclu.•ivo dto •qualizllclo d•s proPot.t:aos • i'acilidad~ d~ .tulg•ltlcnto.
1 í!Si! A contrat•clct de licitantR" brr.silR"iro proc\•aado venecGor será Rfetuadll •• 11011da bra~ileira.
• 1 3Si! Para r~ns d• julo;o•••nto da licitaclo. •• propost•s
apres•nt:ad:o.s por licitl.ntouo c-stran<tdros "llerlo acr•seid• .. des valor•• rerc-rRntes • internaliza;:lo das b~ps eu. !IICI'.vice~ no Brasl.l.
1 -4!i!
Para 1!-l'otito de- julll•otento. as cotacti•• di' todo11 os
ticitan..tl's s•rlo ef'eto.aad:o.s para ent~Rga no IICStlltO" lo.::al de d~st1no.
Art
"'2. A Hc1ta..:lo t.el'Í. processada c jul!iada co• ebservãncia dos scnuintc~ preel'di,.entes.
I - :abertura das ~rn;~~clop~~rs QUe•centRnh•• a doc:u•entac:lo ratativa i. hab1l1taclo dos con.:~orrtont•• e •u• :o.prl"ciacla,
II - devotuelo das env~otlOPI'S "'•ch•dos aos .;~neorrl!ntes inabil"!,tados, ce111 a• l'eSPtctivas ProPostas, desde qu~ nlo tenha havido
• re~urso ou •Pós lUa dene11aclo,
III - abeTtura dos envelopes que ,;:ontll'llfta• RS proposta• doa
ceneol'rl'ntc-s h:O.bilit•do~. desde que tran11eorride o Praze se• interposi.;l:o di! rcc:urso, ou te-nha h:avide de•ist.ru:ia I!I<Prcs,a, ou atoá• o
Jul!l:o.•~to dos recurso~ interPostos,
IY - verUit::ac:lo d• confor•id•de de cad:o. preposta COII os
r•lfu1sitos do edital e, c:enfçor•• o ca•o. ca11 os Prccos cerrent•s no
•crc"*do ou f.l.xoutos Por ór9IO o'hchl ce•Ptltt"ntR. ou :o.inda coa as
conshontcs de aistor•• de r.-llistro de precos. ~a quai• dcverlo ser
devidaaente r~:aistrlldOs na •ta dR Jula•••nto, PrQIIOYI!nd~;~-se a desel•ssí.f'ic:o.ela das Propostas dcsconfer-• ou 1nco•Pat:Cve1s,
Y - Jul!J•IIIento ot c:\a~sifica.::t:o das propostas. di' •cardo c:O..
eritofrios obJetivos de avalia<:lo const•nt•• do edital;
VI - dclib•r•c~o::~ da au.teridadc co•P•t•nt• <Nanto à hollolollac;lo • adJudicao;::lo do objl!to da hc:itac:lo.

I 2g
Nio !Ir eonsiclll'rarã QUMlqt.<er oferta de v•nt•<;oem nlo
qe edit~ol ou •Hl tonvit-... incluuv~ Hn,.nciJomll"nter; -sub~idi•
dos. ou iii fundo Perdlõo, ne10 !>l'eco ou vant•~Roi b•r;Rada nillt~ o-l'ertat.
dos dormai~ li c it ant ot,; ,
I
31? Niito r;e it.dtrlituá proPosta qu,e aprc5o:ntc prc~o Qlobal
ou. un:i.t:t.rio sit'lbÔli.ea, Hrl ... ório ou di' valctr zero, aind:a. <tuc 0 "'t<.>
convocatório d;. lieitaç:i:o nlo tll'nha ts_t<P.be!IICido linltcs ntin1!RO!i
~ <!'?
E'111 , •
di-erwPi!l.te, QpÔ\i ;r-,qotados os cr1toirioli de
11\lllliaJ;io objoftiv•tt~entR previlltes no •dit•l e ebs.ervada o disposto
no 'li 22 do arti:JQ 32, o cort:t.oã., ~er:t:' do:cidldo rll'dillntR :~.ortc-io J>l.ibli<::o.
·
Prcvi~tll

.,o

I zg Os prc-cos cotadas acrlto rcaju.Sfado!O de acordct to<ll ~
v•Tiac:lo de indic• a ~~~r estipul•do:. ne in•troaento:. convoeatdrio,
deS-de a data lillite dc rRceb{.;in-to-Ciii-Piep-,ls.úl. -.-t-ê • dllt;o; di' :~.dia
Plelllento d•• obr~OJ•c3cs. "'->'-Ccto ~u:o.ndo soe tratAr dR l"ornt!lciroento do:
botnlii oiut dt\IQ ,;~r con.::lu:ída no pra:.o:o de it.tê Je ct~~nta)
d1as d;o;qo.<elll
.
.
data.
Art. "'"· Constitu.,... tiPos dlf lic1ta,clo.
I - a di! 11cnor !>reça - q~o~ando e tritofrie de s.eleclo da proPosta M'llis vant:o..iol!lil'; ,>Ar li. ;a AdMlnlstr<t.~lo actcrminr~r q1.1e se,-â v•nC..:.,.
dor o- licitante que aorc-sent:..-r -..-- propa~ta de- ll>::O!"do ~Q.It :o.s CSPI'cificac:lSe"s. do cdit:o.1 ou convite R oFertar o oter.or prece;
II·- a d• to!cnica e ,_co - oE aquela ca que • Ad•ini~tra.::lo
escolhe a PrepO'Sta ••is vantll.;tosa; ccona•ic:o.tller.tto, desde- que 'prrviat'IIRnte s.r.tisfc-i.toa os r•qui11lto-s toienic:Os •iniaos ~l!:i!lidoili no inlltt·o.~.
llll'nta c:o:.nvo.:::o.tório .
I 1!i!
A licit•clo do tiPo ticnit:•,.. l>r,..,;:o so•"'-nt~ oodotd.
ser utili~t~oda nes easo~ e• QUI! o ob.;eto Prct.-ndido adaittr tolue~R\i
"'lternativas .. vari•elSe• de- I'H<Ieuclo, co• ri'PI!rcU.ssí5c-s si•;mificativaa s-obre s11a qo.aalidade. Pradut1v1dad•· r•odi••r>"t-o. dúr•bi"l:i.d•cl• 011
outr0'5 atributes tofcni.::os conC:rl'tQIIente ltRns~.r.ráv•is, ot r-stas PUder•'"
ser adatit.d:O.s io. liY1't' escelha dÕs Ucit•nt••• na .;o.nforaid•dc da-11
C:ritofTios o:.bjetivalll'flte fix:o.do$ no •to convocatório.
I ~g Pit.ra cantrataçlo de bRns • s•rviJ;es.· de infor ..ática. ;o;
Adainistrac:lo Pdblica obscrv•rá o disposta no arti!lo 39 d:o. Lei n2
S.l!!-48, di' 23 dR" a~o~tubro de- 1991, lRv:o.ndo •a cant•, ca. a adoefio dit.
1icitaelo d'• t..:cnica ., prc-eo. o• fator•• ••P•eih.::ados •• seu !! 29
1- 32
-"ve-dada • util.i.z~clo de ou.tros tiPO• de li.::lt:o..;lo
nt:Ô previ•toa ne,st• :o.rti!IO·
Art. -4S. Serlo desc:lall•ifi.::adaa aa proposta-s:
I - qu.; nlo at11ndaa às c-:l<iglncha do 1n•tru••nto .::anvocatório da lic:itaelo;
I I - CO. PI'CCOS eKCeSSiVOS OU 11anif'tSt:a11ente 1ni'Ht:'ltJ.:Íveis.
Paribrafa único. Qur.n'do todar; as ?ropastlls forl!ll dors..:I•ss.ificadas, a Adainistraclo POdl'rá Uwar aos 1icitante11 " p•·•za d<1
atê oito dias úteis par :O.· a a<>res.l"ht:o.çio de ne'llls propostu •,;cet••·da• da~ c•usas re-reridas nestR artigo.
Art. -46 . .., Adainlstraclo r•vo1aill s lieitaclo '!u.ande o :l:nter••se público assi• o cMiair, devendo anulá-la POT' ilegalidade-, d.,
o·ficio ou por prcwecaelo de- terceir0t1. 11cdi:o.ntc dt"sPacho fU:nda-ntado.
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lo 1'i A ;t,lU,bo;:l:o de "rc:.ct~dhHI~O tie!.tatôric., "or !'Ilativo dll
ileqa1 1 d:P.dl., nfio ~"r"' ob'l"i!!U:I:o dll indeniz11r, nrss111V<Ido o di~I>Oato
na 1>!\rllqr&fo Llni<:o do ••·ti<Jo :i1,
~~~
A nu!idlldct de I>I'D<:I'dhurnto Ji<:~tatório induz a do
, ontrato
::J!l o di~posto ntt~tc art:lqo • •~'u,. pari~rafos apliea-••
ao~ <t.tos do pro<:Cidi,.ornto dor di11PI!I"•" c di! inG>Ki'ilibi1idllode de lio::Ha.;:J:o.

Art. 47. A Adlllinhtru:l!ío nio podttri .;:eittbrar o ~:ontrato,
:;ob .,.,.,,ii de nulidade, l:Dirl pyetcri~:lo da Dl"dl!or di! ~:la11stfio::ao:l:o das
propo11t•• ou c:o11 tcrc:l'iros oratranho11 ao Proc:t:di•t:nto lic:itatório.
!ô 1ft Os paqar.•n·to.. d•vidos Pl'lll• ór91i:e11 ou. •ntidadcs s•rl:o
-!'ctitos, Para cada fonte di,~tr•nc:iada de rec:urso•. na ordeM crol'loló'ilica das l'l<i~ibilld;ade,;.. n•lvo qu.,ndo pr.,s..-ntes r•l.~rvantrs l"aZISI!s di'
inhr••"" Polblic:o • !'llcd1antot P<'ilvill Ju.st~Ucat1v11 d<l autCir:ldade c:o•Pet11nto:, do:vida!ll!ntl! Public:adA na ,i111prcn11a· ohc:Lal da rcapcctiva esfcl"a d• govotrno.
• e!l
os p:~.ga11•nto• serJ:o 114'1'tuados após a 1 J,.quida;:lo da
dl!:sPcsa, qu• deverá ocorYcr nQ praxo de '1' <s•t•l dias olteis a contar
da aPrcll!ntao:[o da docu•cntac:lo COIIIProbatória do c:rédito, •ob PI!RII
d• atualh:a.;:lo IIIOI'Idll.r:La pelo
:Cndic'"' d• c:orr•~:lo de tributos
na l"•s~ec:tiva e•f•r• de gcwcrno, a partir dct ~ri11111ifo dia 11UbS1t<!Ucntl' ~o tofr•ino do prazo estiPulado l'l•stc parâ.Ul"a,a.
~
3!l o11 corl"l'tla de 'lUC tl"ata o ~arligra•o anterior c:orrcrá
à conta das llle!IIIII.S dotao:tl'cs orca-l'lt,ár:tas <NC att:ndcf'•• aos crilditos
a <:!UII se r•••r•, ficando c:tvil11cntc r•s•onsáYI!I '"lo ccu rcs•arci. 111!1"\to a agornt., polblie:o.que :tnJu11ti,i<:"1.da111entc lh• der causa.

•••.a

Al"t, <III. o\ hab:tlitaclcr 1>rc111111nar, .. in.cr:LC!o- .-. . lstr•
cada"t1·al,, sua altcrac:ílio ou c:anco:1a~~t•nto • as proPost-a• scrlo ~tro
c:ess;ad:~.s
• Julgadas por co•tssl.:~ d• llcitac:lo, P•r•:an•nt• ou I'SPI!c::tal, de, no •:Cni•D• trls 11111111bros.
I
111 H~ ca11o d• convitr, a co1111saito dot 11~:itacito, •xccpcion~ot .. cntc, nas P•qu.enas unidacr. .. adlllin:Liôtf'ativa• c •• fac• da •x1gU1dade de Pes11Õal diapon:ivel, Poderll "Ser Sl.lblititU:ida por s•rvidot'
fOl"IIIOt.llllctnte do:signado PC li. autor id01de COIIPetl!ntc,
• eR A c::o11ia'Sio d11 que trata otate at'ti!lo ••ri intotgrada,
pyo:fcr•nci:a1••nt•, por ICl"YidCir co• habilita.;:lo c:L•nt:C,ica ou técnico-Pl"OUII•lonal cor<'l'lacionada c::o11 o obJ«to da licitac::llio,
• :Jii Enquanto nllo for no11cada a co11isslo dot lic:itl.e:lo, in<:UIIbirá a autoridad.• <>UI! expediu ao edital pr1111t1.r os ••clar•c:111.,nto•
qu• fllrelll solio::itados.
I 4!:1 A tnvo:•ttdura do11 ••lllbro• daa Co11i11s!Sc• l>«rllat~•nte• «
«11PW:illi!li nllo cxccdllt'á a l {<OIIl UIO, v•dada a r11c:onduc::1lo da tot•lid•d• de seus lll'llbt'OS para a •e•111a co•:L•11Io no ~•r!odo IIUb11eCIU.I!nto:.

Al"t, 4Y. 0• •••broa das. co•is•l5cs de Ucita~:lo r••ponderlo
•olidarialltnto: ~tor todos o• atos Pl"attcado• P«la co11:Lsslo, •alvo s•
paaic:So individua.l - diYcr«ent ot ott.t i v« r di'Vida••nt • ..Pund•••ntad:a I' r~t
giatrad• 11111 ata tavl"l.da na rl!untlo •• qUI! t1vl!l' aidO to11ada a dl!ci:siP.
Art.

!5•.

O .conc::Ul"SO a <IUt 11e r•fcr« o • 4!l do l.l"tita

1t

I i'ÕI 0'11 c:ol'ltr:~.to .. d•vct<O "'"t.ob'"'l"""'r <:o!O ..:.1ar•>~• • Pro:cislo
condio;:81'11 para '5\t.a cxecuciP, l!l<Pl"essas .,.. ~11\u,ut•• <>UI! defina•
d:I.T1!1tos, obrhaciSes e ro:,;pol'l11abilidado:s d:t.l partfts, •• Cllnfor.lllidalllle co111 o11 ter11os da licit~.-C:Ia • da Propo,.ta a qu" s• v1no:ula11.
I a!õl Os contrato,. dec:orro:nt~" d.: diSPctn~a ou de lno:><t~ibi
lidl.dl! di' tio::itacl:o dcv•• ot.to:ndorr .1\0a tl!rOI011 do ill.tP <1ur os •utori:zou
Ir da ri!SPI!C:t iva P<'OPO ... till. .
D!l

ollrt. :53. s.:o <:l'u•ula• necotsslirias or111 todo contrato ~s que
llstabell!<;alll>
I - o ob.11'to e .,..,u:s l!l.o:ll.,ntos car .. ~t•r!11t:Lcoa,
II - o ror9iro• de •x•cuc:lo ou a Forma dot forneci .. otnto,
III
o pr•co e as condi~~·• de paq:annrnto, 011 crltérlo,.,
d:ata-basot c !'l'l"iodicidade do re'!l.1ustll.llltrl'lto de prtro:os, critilrioll d>r
atualh:aclo lllonct'<'ia entre li. dsta do ill.di11u>lort1ento das obrit:~.c:i!í•• e
a do l!fctivo pag•at:ntoJ
IV - os Prazos d• inicio de ctMpiii.S do: ll'l<II!C:U.<::lo. d'"' conclu•l:o, de- 11ntrega, d• ob1111rvaclo • de rotc:•bi•ornto dl'finitivo, conror••
IJ - o c:rlfdito pelo qual c:on·•rl\ :~. do:spcsa, co• a indic:ao:lo
da ctassifiea~lQ 4'\lnc:ion .. l Progr••lltic:a • da c::..tt'!Oria o:conÓI'IiC:aJ
III - a11 '9arantill.11 o-f'•recidas Par• a111C!1Ul"Jor '-"'• plo:na 1'><1'cuclo, quando exigidas,
I,IIX - os c:aso~ d• l"l!scisW:o;
VIII - o reconh•cl.•cnto dCI" dirc:Ltos da olidlllinh>traç:l:o,
caso di! l"l!sctsla ad•inistl"ativa, pr•v:L•to• no artigo ?!:i1
IX - •• rll'tiPon"Sabil:Ldadi!S das paf'tots, b•lll COIIIO as Pl!nalidade!l•W o valor das •uttas • 11crc• aplicadas ao contrat·o~.do;
X - as condtciS•s d• :LmPortac:lo, a data • a ta11a do: ci•bto
para c;onv•r~lo, quando fof' o caso,
XI-- a vinculacl:o ao l!dital d• ltcitaclo ou totr•o 'lUC a
dis_PcnsQU_ou a :inl!l<itliU, ou, •inda, aa.c:onvite • & proPost• do licitante vcnct:dor 1
XII - a leg:Lslaclo aPlid.vel • ot><o:cucio do contrato e I!SPttc:ial••nte aos c:~o11 ocd11ao••
·
XIII' - a obri11ao::il:o do contl"atada d• •antl!r dUrante toda a
•x•cuclo dCI contr•to, ••• <:OIIPatibilidalft: ;:DJR as obrigac::tl'ot• por
1.11SI.IIIIilfall, todaa a11 condictl"•s d• habititaciP e ou.alif'ie:acta •xi11ida11
n• lic:itaclo.

•1•

P•rágraro olnico, Ho11 contratos c:•l•bradoa pela Ad•ini11traclo Públicll c0111; ~>•••oas Usie:a11 ou. jurídica~ do•io:iliadll.s no e•tran~otit'o, diYotr' o::omltay, n•c•s11ari•••nt•, c:tiu•ula que declal"l! ~o•~>e
tcntc o foro do Dhtrito F'•dcral para diri•ir qualqu•r quo:stl:o c::oa·
tratu111". ••Ivo o diU•oato no 1 :SR do arti9o 30, pcr•:ltido o j\l:lZI
:arbitral.
Art. :54. A critilrio da •utoridadlt Col!petentot, •• cada ~•
so, I' d11d>r qu• preYista no instru••nto ·convoc:atório, POdl't'á ••r
exi11:tda PTI'Stao::lo de <J•rantia nas c:ontrataci5•• dot obra•, ••rYiC011 •
I

O r•gul:u••nto

dl'vt~lli

indÍCI.l">
• ;a) • qua1ific:ao::lo 11xi~ida do11 participante•;
bl as dirl!triz•• • 11 foraa de al>re••ntao;:lo do tl"abalho;
c::l as c::ondicl5c11 4• rei.U:.:ac::lo do con~:ur•o • 011 prhio•
colle:•d !do•.
1 211 E• •• tl"atando de "roj•to. o v~tncedol" dcv•rá autorizar ,., Adllirlhtraclo a cxccutã-lo .~uando juisar conYcni•ntc.
Af't. !51.
pela llidllli~istl·ac::lo ou a leiloeiro o•icial. Proctldotndo-•• na for11a da
l•tisl:a;-l:o pcrtin•nt•.
6 12 Todo b•• a s•r l~tiloado ••"' 'r•vh••nte avaliado Pela Adiii:Ln.:lstrao;:S:o para fixaclo do pr~ca •íni•o dot arrc. .tao;:lo.
1 2.!l Os b•n• arr••atados serlo 111.10• à yiata. 011 no prrC:I!'\t'u.al ••tab•lecido no •dital, • i..,diata•otnto: sntr•gu.•• ao ane•at.r~t",
após a assinat1.1ra da rcsp•ct1Ya ata lavrada nQ local do 1•1lle.
1 312 ~ cdit..l dtl lc:lllo devt
a•plalll'nt• ~~tivulgada,
Princi11al111ente no 111.1nic:b·io •• ~ui' a pretlo Vl.i •e rel.linr.

••-r
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b) ac9uro-t~arll.l'ltil.l

c) r:i11n.;:• bancãria.
I 2R As :~~arantia• a que ,;c r .. rere• as alín•a• -a" e -.:" do
anterior, quando •xiqida':<, nll:o •xc11derlo :SX (c:inco Por
CMto) da yalor do contr~oto.
I 312 1l •e-o~.~ro-<:~ara.ntia, "'UII cobri<'á, no •iniiiO, i:SX {quin,.., 110r c:cnt<>) do valor do contr•to, ••r11. e><i,.ido na e:ontrataclo de
obr11.s • 1crvic:aa di grande v1.11to. d•sde que a sua ncc.saidad• ••t•.la
Juat:Lfieadll •• prtivto JOar•cer tticnic:o e:onstant• do prao::ca•o •• Prino:ipal••ntc, nlo contotllli>ll! c:u•to ou valor dot cobertu<'a qu• iiiiPitC:ll. ou.
reshil'l.l:a :a partic:Lpacl:o de q1.1alqu•r 1ntl'rl'ssado qu• at•nda 1.011 deparit~ra'Q

I
411 o\ Al.l":a-ntia prc11tada Pelo c::ontr11tado ll'l"á liberada ou
l"Ctlt1tl.l:l.dll apóa 1. l'><«c:w::lo do contr;ato, •onetaria••nte atualh;ada,
quando 1111 dinheiro.
I 5!l Nos ca1o11 de c:ontrlltaclo que hiPO<'te• •ntr•ta dc b•ns
~>•l·•
illldlllinistracl:o, dCI11 ouai., o contr1.tado ficará di!POsitllif'IO, ao
-valor da garantia d•v•rli ••r acrcsctdo o d11sscs bo:na.

Art, 5!5. A durac:lQ do• contrato• rota idos por ••ta Lei ficará adstrit:a à vtalncia dos re11Pcctivo• c:r4dita'l, 1xceto quanto ao•
rel.attvos a:
I - :LnY••ti••ntos ou pra.11'tos il'lclu:Cdo; no Plano plul"ianl.llll, pcdl'ndo ser prorr011ada, "i• 'unclo do vulto • c:o•Plii'Kidade do
objcto do c:ontrato, •• houvel" inte-rhse da Adlllint.i:rao:lo. di'Sdl ~uc
:Lsto t•nh• sido previsto no edital e Sl!ll cx~:eder '!5 {c:inc:o) l.nos ou o
pr1.za •ll.xt•o Par• tanto fixado ... lei. incluidas as eventuais int•rr~U>çtl'••l

II

na, .......

··~

- ttrntacla de _.,...,ico• a ser •Kirct.ttll.da d~ forlla cont~-

1. d'arllieb •st:.Ud-....·-·" ~OJ', at"f _2._4 ••~Q:·.U:6ti o :Ln:l:cto da.

..... .,.~~W~t:ô;-·
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Ii'.l - pr~:sta;ll:o dlt u:rviços pdbtic:<~" essenciais de ltiCIIC.I.IC.Io
COI'Iti.nu.a, •• ho11vcr intcrest• d• Ad•inistr~çloJ
IV - alUSIIUel de lt<IO.dP•••ntos c ut i lizac.lo de pro~r•••• de

infor•át:Lc:a, pod•rufo • d~o~rac:.lo estender-se Pltlo prazo de atof .-a ••••• aPd• g inicio da vhlnc:ia dCI c:ontrl.to.
I 112 Os prazos dllt inicio, de etapas de c>Cccu.clo, de canc1uslo • de entrega, c:~bsltf'Vada• os li11:Ltes dcstor arti!lo • 1.111.11 incisos, adtdtltll prorro"aclle~ ... antid11S •• .d•••ia clil.u.•uhs do contratQ,
dltsdc <11.1.1 ocorra algu• dos sC!IL1intors .i'ot'ivos;

a) 1.1t11raçlo do

pre~.;lcto g~,~

••Peciticaçl!'c•, pela llldllinhtra-

ela;
bl sup•rvenilncia de rato CI<Ccpc:l.on•l CIU :l.111>1'1tV1sível. estranho à VCII\tadtr das parte&, que altere •ubstanc:iat•cntc aa c:ondio;:Zics de cxcc:uclo do c:ontratQI
c:) intcrruPclo da eKeC:u'(Q do contrato ou du•inuiçlo do
ritiiQ de trabalho por orde• e no lnterons~ da Ad•iniatrao:(o,
d) au11ento das e~uantidadts 1nicial11entt previatas no contrato, nos liMites per11itidos Por tsta Lei,
,
, , i•P•d1•ento d• cM•cuc:J:o do o:or!trato POr fato ou ato de
terccirCI rec:onhccidCI Pl'la Ad•inhtl"açiCI •• dCicWiento c:Of'lte•oorlneo •
sua ocorrlncia,
f) o•iaalo ou atrasa de 1>rovidlnclaa a Cl.'l'llO da Adlliniatrac:lo, de "ctu.c resulte, dirctalll'fltl', 111PI'dilll'nto ou r•tardalll'nto na
I'ICI'c:uclo do contrato.
I
1::1:! Tada prorrallaçla dt pra.1:o devl'rá •cr justifiC:IIdlo par
CICl"ito • Prcvia••nte autol"h:aelll Ptla l.utcn-idlldl' C:oiiiPI'tentc Para c:clcbcar o con'trato.
I 3il
O li•i_t• de cinco anotr., a 'Iuc •• l"l'fel"e o inciaCI I
dcatc arti1o, nlro •• loP1h:a aos contratos de com;;easlo de dir•1to
l"eal de usg, de obra p\lblica ou de scrY1CQ Flllbtico. be• astr.ill ao• de
fot=ac:lo • de b•• i11óyel 1>ara Q acrYico Pllblit=o, os <1uaia tcrlo violn"cia t>elo t>razo que a Ad•iniatr.c:lo Jul!iar· conYitnicntc.
.
I
11:! III v.dado ô contrato co. pr•zo dlt viglnc:i• indlttltrllin11do.

ollrt. Z6. O r•1i1111 juril:dit=o doa contl"atotl i.d•int•trativCia,
inatitu!dQ por e11ta Lei, conrerc :Ir. Adllinistr.,çla, «11 relac:la a elea,
a •r•rrat~attv• de:
l
• •adific:iil.-lotl unilat•r~l•entlt par• ••lhol" •de<luaclo :lr.a
finalidad•• do interesse pL\bUc:a, deY:ldll•l'flt• de•an11trado;
II ~ rescindi-las, unUat~~rral•ltnt«, nas c:asatl «tiPtc:ificlldOtl
, no inc:i•o 1 do art ig"' '1'11
UI - f1t1Cil1iJ:ar .. lh•a a el(«C:UC:Iol
•Plicar w&nç8es 110t1vadat1 pela in~twec:uçlo tot11l ou
P•rc:ial dO aJuste,
V - -natl caso• d• •eryiço's ••••nc:iaitl. ocupar l>rovitlol"ia. .ntc bens 11óvcis, i,.óvcitl, pessoal I' •ervic:a• vinculadotl aQ objeto do
contrata, qu•ndo l'r•••ntc a neelttltidadc d.• •c•utelar uur•ciCI ad•inistrativa d1t faltu c:ontl"•tua.is peJo contratado, be• co11o na hit>ótetlc de ret1c:it1lo do contrato adllinlatrattvo.

IV

-

Art. :5'1, A deelar•c:lio de nulidade do cc»ntrato adllini11trativo op•r• r•trolltiva•cnte, t•t>•dindo os efeitos jur(dicos 'lU« ele,
ordinaria•«ntlt, deveria Produ:dr, ali• de descCinstituir os jilf. ~trCidu
zido.s.
Par~rafo llnic:o.
oll nulidade nlio cwoncra a olld•inistrac:lo do
di'VIIr de indentzal" o c:antratado, 11«1o "'lle este houver exltcutado ati.
a d•t• •• 'lUC ela for dltcbr•da, t=ontanto <Iuc nlo lhe ••J• iiiPutável, ·prQIIIOVendo-s• a rlttll>ontr.abilidade d!f qu•• lhe deu c:ausa.
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I !ll li ved•do •tribuil" ef•ito-s Tinanceiro" r•troativot. aos;
c:ontratotl r«llidotr. por etlta Llti, be11 assi• i.-s su•• 11lterac!Ses, :!IOb
Fll'n:a de 11Walid•de do ato 11 re-sponsabilidade d•
lhe •l'•u causA.
a 31:! O disposto no p•rll11rafo anterior nlo se :I.Pliea •os
catlas dt extre•• e c:oiiiPravada ur9inc:~a. 11it a rvcn.tual dltiiOT::t., :,upctr-ior a 18 (quar•nta c oitol horas, t>ara Prévia ce1ebrac:~o do c:ontr•to, Puder ac:arr•tar danos irr•parávcia à ordtll coleti•JII, i. •aúd• PUblica, i. se11uranc:a nacional ou •o •cio ••blcnte f:ísico, hil>ótese •111
que a su• for11aUzaclo devtrá ot=orrcr no Fll"illlorira dia L\t:Lt •ubse<lllente, convalidando a obra, a CIIIIIPra ou s~trvieo cuJa e:.:ec:ucio .hi.
t•nha PorY•ntur• iniciado, 11elo -s~ru en:ãtu i.nadiáY•l.

qu••

Al"t. 6t. O in1tru11ento d« cantn.to é obrigatório nos ca'&O'I
de conc:orrin~:i• c d• to11•da de Pr•t::os, bt!lll co•o n~• disPensas t incxilibilidadcs cujos prltt;:Otl c•t•Ja• t=OIII>rt:•lll'ldido" nos li11ite" dest1u
du•• lllodalidad•• d• lic:Hao;lo, e facultativo no• dcon;itr. ea que a Ad•inistrac:lo l'uder substitui-lo por outro• in-r.tru••ntos hllbcitl h.is
co110 Cllrta-c:ontrato, not• de e111>enho d• despe••· autQrizacio d• compr• ou ordl'll dlt ewec:uo:S:o de scrvit=o.
I
tSI A •inuta do instrWICnto d• contratQ \nte<rrar' se111Prc
o edital ou ato c:onve~c:•tório da Ucitao;.l'o.
I
l:!a!
A c:arta-c:ontr•tg, ne1t1. de eo•n••nho,
autorizac:lo d2
c:o•ra. ordltll d« ew•cuclio de tltryico, ou outro• instru11entos h:4bei"s.
aPlic:a-ac, nCI que couber, o dit1po11to no artt11o :53.
I 3a! APlica-•e o dlspo•to nas artill:o• 53 e 56 a :19, c de••i• nor11as ~t•r•is, no que çoubcr,
·
a) ao• t=ontratoa de tllt!lluro, de Unancia•ento, d« loc:~çlo.
ltll; "<!ue o Poder PllbUco s•Ja le~c:•táril), • ao-. dettau. c:uJo eont•údo'
11e~a regido, predolllinant«•en~•. I'Cir nor1111. d• direito priv;ado 1
.
bl aotr. C:Cintra~o• •• que a Adllinistraclo fl)r P•rte, c:o•o
u~rta d• t11trvtc:o púbUc:o.
a •Ul! III ditP«nSáYcl o instru,.ento de ~:ontrato e façultad• a
t~~~bst:ltui~:•o
Pr«Yista netr.te •rtigo, a c:ritério d;. Adllllll'i'!itraeio c
indltpendcntltllente de 11eu valor, nos c:•so• de co1111>ra co111 ~ntreg:a ill•diat• • intl'tlral dos b•n• adt~ui:,.'idoll, dos quais nt:o resulte,. obrigaciSes futur•s•' inc:tus:lvc •••i•tin~:ia t4c:nic:ll.
ollrt . .61. li per•lt:ldQ a <~ual'lu•r lic:Hante o conhec:üotnto
dos t1tr110s do contrato e do respectivo Proe~s-sl) licitatório •·
qualsuer interessado, a obt•nc:lo d• cóPia autentic:llda d11 qu~llluCr
dOCu11cnto dei• constante, c:o• ônu• para o r~t<luer•ntc.
Art. 6e. A olld•inistrac:lio convocará re<Jular111ente o 1nteresslldCI ••r-a 1111111nar I) tnstrUIIIento d• contrato, aceitu ou rctir•r o
instru111ento lt<IU.iY•lente. dentro do Prazo e eondit=elors estab~rll't=idol,
aob pen• de decair dCI dircitQ lo. c:ontr•tac:lo. ••• PreJuízo d&s s•nc21es ar•villt•• no artigo 81.
I iR 0 prazo di' convoc:at::lo POderá Sltr prorrCI<JI.do Ullll
PCII"" isu.al ~t«riodo, quando solicitado durant• o seu transc:ur~o Pcl&
p•rte e desde que ocorr• IICitivo Ju•tiftclldo. ac:eito pela Ad•ini!itra~:lio.

a 21:! III facultado • Adlllinhtr~c:lo, quando o cCinYCIC1Uio nlo
assinar o tnstru•ento de contrato ou nlo •ceitar ou rl'ti..-ar o :i.nt:tru•cnto e..,uivall'fltlt, no 11razo e cond1c:3ctl estabcl«cidotl, convoc:&r
os lic:ita.ntea r••anesc:t!ntea, na e~rd«lll de t=latr.aif'icadia, Para 'azi~lo
e• i11ual prazo e n•s ••••a• .candic21e• Proposta-. Pelo pri11ciro c:l~os
tli?1c:ado, inc:lusivc qu•nti! :lol)t; Pr•c:oi, CIU reYoq•r a !ieit:l.clo, indc ..
Flltnd•nte•ente da c:o•inaclo !>revista no artigo 79.
1 3il Dec:orrido, se• c:onvot=ac:lo Para ~ t=ontrat•.:lo, o Pr•zo
utabel•cido no instrua•nto ~:c.nvocatório P:t.r• v:r.lidad• das !>r opostas, Ucu o•·11t=itante• liberado&. eloa co..,ro•i~!U>"II a<~-.ullido•.

s.:c•o rr
D~

~ORH~LIZ~CXO

DOS

CONTR~TDS

ollrt, :511.
nas reparttç21etr. int•r••••das, que,•anterlo arotuivo çl"onolólico doa
tlltUtl 'wtó11rafos e reqitr.tro 11it~te•át.:Lc:o dO 111'\.1 eM!: rato, •alvo os r•lativatl a direito• reaitl sobre iMÓVeis, que •• .,or111a1iza• 1>or tn•tru,t~ltnto pL\bUc:o, de tudo Juntando-•• t::d•1• na ~troc:lttiiiO 'IUit lhetl deu
Pariil.srafo 'únic:o.. !li nulo e :le n•nhu• •f•ito o contrato verbal c:o111 • Ád•:lnitltrac:lo, ••Ivo o de pequenas c:011pras 1St Pronto P&lla·~nto,

!"rt .. _ :5'1. Todo contrato lfcve 11enc:ionar os no••• das part1ts
e os d1t seus r•prc••ntantes, • finalidadt, o ato que autori:~au a aua
l~'\l!"!!h!.r!., o m!e~re de ~ro::::~~~c ~~ H-tit~;:lo, ;;:;, ;;liiPi:fiii õil G• inewi•ib11idade. a suJeic:lo do• contr.t"•ntes :ils nor111at1 desta L.ci c :b
clÁu111d1.11 contratuais,
I
lll A publicaclo resu•:f.da do instr~•••nto de t=GJ~trato ou
de seus adita•entCis nll i.,.rensa ortci•l, ~e lf condiclo 1ndbJ11ens'vt1 Para sua eticiil.cil. será prQVidene1ad• Peta Ad11iniatr~clo na ••••• data de sua ••stnatura, Para oco~rer no Prazg de at4 2t Cvinte)
~ias. qualquer que seJa o •eu valo~, ainda <IUt! se11 llnus.

D~

SEC:IO IJ:J:
DOS r.ONTftATOS

~LTEft~CaO

Art, 63. Os c:ontratotl rltqidotl I>Or eata Lei podetdío :s.-r alter.dos, co• •• devidas Justifit=ativas, ni)S "5t~uintes casos,
I - untlatcra1••nte P«la Ad•inistr~clg,
a) quando houYitr lllodificac:lio do Pro.leto ou das e"P•ciUc:achs, .••r• 1111tlhor ad•quac:lo t écn i~:a aos s•u• Qb,iet i vos,
b) quando ncce•dria a •IMIUicaclo da v11tor contratual ltll
d•corrlncia d• acrofat=illlo ou di•J.nuiçlo quantitativ-a de seu obJorto,

n -

Por acordo elas. parte•:
a) quando canvenicnte i. sub•titui~:lo da Modalidade de
ranti• requerida 1>eia Adllinitltrao;.lo no 1n11tru111ento c:onvocatórto1
ta) quanda nccessárb a 111odili.:ac:lo do ronill!<r de ewccucl'o d:t.
abra 011 tlltrviço, b1t111 co•o do 111odo de forneci•ento, r111 h.ctr dtr YtriHc•c:lio tofcnica da inaPl:l.c:abilidad• dotr. tcro110s t=ontratuai& oriqin'-

q•-

c) "'ll.ando nccels,ria ~ •odUit=ac:lo da ror1111 de Pii.UOIItnto,
iiiPosl.clo de circ:unstlncias IIW>I'rYcnientes., •antido o Ylolor 1nicial :atualU:ada, ·.,.•dada." l\nt.:c:tPat::lrCI do paga••ntC~ cQIII rel:r.~JQ ao
~or
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Hn;;r.nc: .. u·o f~><.o.t.lo ,.,.,. "C:<>'"'"'"'""""d.,.nt« cc.nt•·:o.p'"'"'"t•clo <I«
forr-l!.',imornto cc bens .;-u. or><c.::uc:<l:o dot obr:o; ou -s.-rv1o:o.
l 1~ O c:o11tr•tado f~c;:o; .:lhl"lq;ado • llcRit•r-, na-s IIES\Ias c:ondiçlSIII c:ontrit.l!uais, o-s ~oc:resc::rao• .:ou •uprc-s-siS•• ou• os.- fiZCI'RII nit.S
obras, sou·vic:os ou. c:ompra,;, até i&X (dR~ ,.o,. c:cnto) do valor inic:i•l
jjo
c:ontr;ata, or, no c:••a Pal't~c:uh.r dor rorforou, de edific:io ou dt"
e<~utpaoumto-s,
;,ti o li11itc d• ~sx <vint~ or cinco· por cttnto) pao·;;.. ot
c:ro~.o.,,..,,..,

:liõ! ~ no contrato nlo houv.-rc .. sido contr11plado1 Preço-s
unitários para obra"ló ou .. co'vlo:;.os, es~c" srrlo fixados 11111diantc •c:oo·~
do c-ntr., 01,; partes, rcsp•~tlldos 01 luut,.s ctotabcl~c~dos no S. 1Ç!
§
410! No C"-"" d,. ,.<.u>o·cssllo de obo· .. s ou. ,.,.,·vic:os, :;e o c:ont•·at#odo Já hc:ll.ov,.r &dOUh'ido os lllltllnit.il e po-r.to no l..:~<:at doe. trabalh.ot-, dcvrrlo ,.11trs ~er l>ll'lC>S porta Ad11inistracio PRlo-co .::~,:;tos de
• ._uis1eio, rcl!ulal"' .... ntc COilPI"ovrod~s.
'li :59 Quait.<IUI:l"' tributos ou ornCar<io• l•;ais, C:l"'iados., altorrado-so 01.1 el'ttinto,.;, &PÓS it. J<.Pror·unt:t.c:lo da Pl"'OPOitl., de COIII>rovada
rorPII'!'C:U.IIII!l:O "'ot. prceos contratados, iiiPlical"lo :o. rorvic.lo d,.-stor1 pao·a
ou para 11orno1, c:onforll• o c:atoo.
'li
610!
A variac:lío do valor contratual Para fazer
fac:e ao
r~:aJu.-sot,.
dR prece• pr,.vi-sto no ~>róprio contrata, as atuati:~:ao;:iSe-s,
coonp,.ns:t.<:!5es ou Penal1;o:ac:!5ors f~nan<:eio· ..-. doreorrrntc-s das condieae!ll
oie
Pava .. rnto "'etor P'!'llfViltit.•'"' d1:11>~is Pen&lidad•t. o>ccu.niil.ri&ll, b.-..
co<11o a oriiP<rnh.o d"' dotae~-. oro:::alltntllrias •uPlcllentarRI atot o li111te
do !li:U valoo· .::orrillido, nlo c•l·:o.c:torri.c&ll altera;lo do •or••o, Podendo
:;cr: ;•Siilltl'ado-s por prova doc:u11entaL an.-><'11 ao proc:es11o. disPe,llandO-lle a c:elcbrac:lo de ad1t1.11ento.
'li
7!õ"l
O cveatual ret.t&belltCiM,.nto do l"'lUi!ibrto cconÕIIic:o~lnllm:.-iro
do contrato !IO!IIcnto: Pod.-rll \Iocr obtidc. na For•a e c:ondiciS,.-5 da 1orgisla~;lo proc•s~u•õ civil.

"'•i•

DA

SEQO IV
DOS CONTR~T05

EXECUC~O

Art. 64. Cl c:ontrato dcvorrá ••r eMccutlldo f~e111cnte Pc-1&s
partrs. dor acol"'do co .. as c:l,usu.l:as aveneada• e &s nor••• de'llta Lei,
rewPondendo ;ad• o~o~al pela• c:on!l.or~üincias de sua Lnc><ec:uc:lo total ou
Parc:ial.

Janeiro de 1993

I - aPresorr.taclo. Pelo l1citatoto._ da relacio d• ••~>r•••• :o.
-subc:ontrat:.d;as,
l'orali;u,ri;
II - llPr,.•,.nta.;:lo, P,.lo"' pretenso• o;ut:lcontrat&dos, d,. dl"c:lara~lo c-r.crita d<1 a~cita~:lo da IU.bcontratac:rio, boton co111o lil>rcsc-nt:.clo de Juo;tiHcativll. consil.bltanc~ada dor t.ua nlo Pl.l'ticiPaeio no rc•Pcctivo c:orrta.,., hc:~tatório,
III - aprc-r.cr.ta,;lo, o>clas ,. .. presa• "'Uir serlo "6Ubcanto·a.tadlls., de tado1 aa dacu.11cnto1 ,. i<)foo·m:acPca or"ill1dCII da-r. lil:itant.,.-·no
llt~ c:onvoc::a.tório, t"M<:I!to 011 .-clJ<.tlvos li. Cit.Po.'le.id;,de tlo;:nlco-opcriltiva
Patri118n1o li<IUldo, 11 cr .. tltrio aa Ad .. inutl·~~lo.
Art. 71. E><•cutado o c:ontrlto; o sco ob,jo::to ser~ re.;;cbido:
I tr•tando de obr.as ,. o;orrvico•
al provisori•~·entc, pc:;o r,.s.pon1f.v,.l pc1a sua -tile.alizit..::io
c .aco.o~panha .. enta, 111cdiantr te\'1110 ~irc:un .. ta•l>:illllo, a!oatnaôo oetã•
partes ,.. atol- 1:i {quinzorl d11.s da .::o11unic:t.elo cs-cd.ta d.9 c:ontratit.dO:
bl dt"hnitivit.llentc. por e.o .. isslo dcs~~•lada pela •utor~dit.d,.
c:o•pet,.nte. de que nio podorri. Participar SRI'IIidol' ror•ponsiYel Pela
fi!'c:ali;o:acio, 11•di•nt« totrao circunst:o.neiado, as-r.init.do o>ortas p•rtc•,
liPÓ-5 o dt"CIJ.rso do p,.azo de .:.bse.•·v•e.lo, ou. de vhotorill quor co,.oroYor a
adc'lu.aclo do obJrto ll<!lS t"'I"IIOS C<>ntratuailõ, ob1crvado o diSPO-sto 110
art ioo 6'1".
II - •• we tratando d• e.o•praw dor ,..,u.ipa•cntos'
a) orovi5oriallornte, Par• cforito dr PCIIIterior Vfl""i-tic:a<:lo da
con-tor•id•dc do llatc-rial co• 1< esP\Cihc:ac:lo,
b) d;.-tinitlv&llornte, ao>Ó!S • vorrifi<:ae.lo d" qu;al~dadc c "''-'<~n
tidadc do .. at.-rial ,. c:on1e<1Uentc ;,,ritaelo for11al.
' i!õ! Ho• ca-r.oa de ll'IU.isie:lo dor ,.qUiPallorntnt; de qr<~ndor vu.l~
to, o reccbi ..ento far-s .. -ill ••diante- ter•o e.ir.::unstanc:iado c. no"' deMai•, •ediante rcc:ibo.
I ~· O rcc~t-bill,.nto PY"O"":iiiÓrio ou de-tinitivo nS:o" cMC:lut
resroon..:abilldade c:ivtl rocta solid"':c c sr~uranea da Qbr:a ou do l',.rvt<õO,
nea ético-prohslional, pc\'1. perfeita e><.ecu;lo do contr<~to.
'li 39 O PI" azo a que se o·efcr,. a alínea "to~ do inciso I des~
t.- artista nlo podorr' ••r· •uPorrior a 90 <novc-nti.l di••· •alvo e• c:aex.::apciona~s. deYida•entr ju1ti+'ic:ado• c p\·cv~!l.toa no editat.

.

I
- gfncros Perec:ivci~o, ali•enta;lo PreParad;,. c ou.tl'os ••teriais. a c:ritéric:i·'da llld11~ni1otraclo;

Art. á5. A rMCC:I.It;lo dor ~u.al<U.Ie'!' contrato dever' "er fi-sca&COIIIPI.nh;,.da POI' rrpre•entantc da Adllli.ni•triloc:lo, fol' .. alllentt"
Pl:rllitida a c::ontrata~lo de terceiro• Pa\'a as~oi,;ti-to
au.bs.üUi.-lo Ele infonnei:!or.s pertinente-s a easa at'l'ibuiclo.

II - •ervieo-. o>rohs!S:i.o!O&i1ó;
IU - obras '"' .,.,rvieo• atot o valor h><.ado para convite,
desde que nllio 11e CO.Ponhall d• aPar,.lhoa, orouiPallorntos. e in~otal•.::~e•
su.:leito-s à vcriftc:a;lo de funciona• .. nto c- pr-odutividade.

P:anlpr•f'o único. o. rcpre•cntantor da _Ad1111nistraelo aaotarâ
l'i"'ililtro pn\prio ted•• as oc:or,.fnc:ias relacionadas CO!II :a I"Mecu.e.lo
dg c:ontrato, deterMinando o qu,c- ror norces"ili.rio i. reotulari.: ..cL) daa
-Falt:r~• ou_d.-fcitos ob.t~.crvado•. A1 dcc:1s.!les c proYidlnciat. que- ultrapaswelll a •ua co11portl!ncia deveria ser solicitadas a ••u• auperiores.
e• t•llPo hábil, para a •doc:lo das 11cdid•• c:onvcniorntes.,

Pal'á!lrafo único.
ri f•ito acdhnte recibo.

llzada

I'

d!f~1qn:a,do.

i"l.

Art. 66.
O c:ontrat,oo devcrâ .. ante.-_ no local da otor•
"crviço preposto, aceito pc-la Adainistraclo, para l'•~trc-scntá-lo
cMee.u;lo o:lo l:.ontrato.

Nos caso• dr•tc

uti<;~o.

o recebi11ento t-c-

fltrt. 7'3. Salvo dhi>o•1ç!5es orll contririo c:onstaate• d";:~ edital, convite ou d• ato nor11ativo, o-s ornsaioio, t.-stcs e deMais prova-s
e><isido• POr nor11as técnic:aa ofic:i•~• para a boa .. xcc:u.cio do objeto
do contr•to corr• .. por conta do-contratado.

na

Art.
obra,

servi~::o

74
A Ad .. inistra.:lo r,.j,.ik:ará, no todo 01.1 c•
Pl.rte,
ou fornec:i .. rnto, RMI:Cu.tado ra de•ae.ordo c:o• o contrs-

to.
Art. 67.
•ovcr, rcc:onstruir ou s.ubatt.tutr, as. •u•s eXPffl•a•, no total ou
<>art,., o objcto do contrato e,. ....,. se vcri-P:I.caroo:ll vicio•, defeito•
ou incQrrc;ê:!e• rcaultante• da eM.-.:uclo ~de •ateriah ....orcQados..
Art.

âB,

O contrat•do C rclponsi,YC.l

~elo•

danos

Çll._u.a•dotl

D~

INEXECUÇBO E

SEC&O V
RESCISBO 008 CONTRATOS

D~

dir11t•n~ente à Ad11inis.tn•c:lo ou a terceiro•, d.-c:orrc-nte• de s-ua c:ulp;a

ou dÔlo na I:Kccu;la do contrato, nl51 .. xctu.indo ou reduzindo essa
rei.PCITisabilidadc- 11 fisc:aliza;_lo ou. o a~;o .. panhu•ento 11orlo órglo inte\'es•ado.

tllrt. 75. A inexrcuclo total 01.1 rosrc:hl do cont,rato en-seja
a sua rcscislo. c:o11 •• conseqi.llncias cantratuais c a• Prevista• t i l
1c:L ou 'r"egula•cnta.
Art

lh;.'•tas,
cuc:lo do c:ontrato.
'I 1g A inadiapllncia do contratado. co• rcf'crlnc:ia &C!• encar!IO'- ,.stabclccido11 ne-ste artiqo, nlo tranaf.cr• à Ad•ini.s-trac:lo ·Pdblic:a a rcspon•abiHdade de ae~o~ Pua11ornto. nc• poderá on•r•r o objeto dCI contrato ou rewtringil' a rc-gu.tariz•e.lo e o u.~o das obra• e
ediHcJ<.c!Srs-, inc:ludvr pcrant• o'·Rcgiatro de I•óveil..
I 2G:
A Adedntatr-acão ~oderiÍ. exhil'.·ta•bill, ••111..1ro pua
.11aranti;a de Pcs•oa c bcn•. devendo c-11-sa eMioincia con~otar do edital
d• l1c:itaçllio ou do convite.

7•.

Art.
A subcorltl'ataclo de obra ou s•rvieo ..o ...ntr ••r'
liEI,.itida qu&ndo prorvi~ota no edit&l, atR o ll.•ite nele Previwto. 11e11
Prc.:lu.lzo da \'et;poat:abili.dadc •olidária de contratado e •l.lbcontn.tado
e obacrYada• a• weguintors condic~ell a sere• a11aUada1 c aPr-ovada-li
previa•cntc 111:la l'ldlltn:L•traclo,

74

Con•titu.e11 ilativo para rcsci•l~ do

e.antrato. _a

I - o dc•cu•pri•ento de cláuwula• c:ontratulli-5, esPcciUeac:!Scw. projetot; ou pra:r:ow;
II -o .::usPrillento-iY"r•gular de cláu1u.l&t; contratuah, ••-pec:iUcacl5n, pro.:lortos e pra;o:ow,
UI - a iltfltidlo no seu cu.•prillento, levando a Ad•inilltraclo a P'r"el.w.ir a nlo c:on.clut;lo da obra, do t;crvico ou do f.ornorci~~~:n
to, nos prazo• c-wtipuladoll;
IV -o atrawo in.:lut.ti"f\cado no inicio da obra, •crvico._ 01.1
forn...::i•ento; ·
V - a parali•aclo da obra. do •crYi'o ou do forneciaento,
se• Juwta 1=au.•a c prévia c:o•unieaclo .. Adaie~istr•clo,
!II - a •ubcontrataclo total ou parcial do ••u. obJcto, a as.I.Oc:ia~;lo do e.oatratado coM ou.tre•. a cet;slà ou tr~.nwferincia. total
ou Parcial, bca c011o a fu•lo, c:illito ou ineorporaclo. nlo ad•itida•
1'10 edital e no cant.rato;.

Janeiro de.l993
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dc,.atcndin~cnt ..

dali

dottcr.,~nac:!Scs

•••i•

VIII - a co11•timcnto reiterado de faltas na su.a Cl<ec:u.~;:lo,
anota!las na for•• do p•rai.grafo único dO a'rtivo 65;
IX: - a dccrctiJ.cão de l'alineia, o pedido d• concordata ou a
instau.raçlo de insolvino:ia c1.vil,
)( dis-solu.;;io da soc:'il'dadc ou o fahc~•cnto do contrll.taXI
a •lh·rac;:lo tooch.l ou a IICJdifica~:lo da finalidade ou.
da c$trut~Ara da .,.,PY'I'IIa. que Pr<~~.htdiQ.uc a RKCC:uiôlo !lo contrato:
XII - protRsto de t~t1.1los ou • c111is1iio de chc<H.Lc• se• s~o~fi
cicntc prgvisl<l, qye Cill'actcrtzcll a il'l,.olvincía do contratado,
XIII - razl5or• de intcrcs•c Pl.ibHc.o, ju.stiUc:adas e e~earadas
no proces•o ad11in~strativo a que se refere o contrato;
XIV - a s.u~tres•lo. por Parte da lldllinistraclo, dt: obl"as.
st:rvi!ij~
ou col!pr&s. acanetando 110dii'ica;:lo do Yalor inil:il.l
tr1.tado, :alé111 do 1~11itor Pfl"llitido no I 12 do art. 63;
XV - a suspt:nt~.lo de liUa e~ec~:uclo, por ord•lll escrita da Administr:~~çlo, por prazo SUPI'I"ior a 1~6 (c.-nto c Yintel dia1., salvo 1'11
e.aso de cala•idade pdbli~:a, trave PCl"turbaçlo da orde11 intf!rnl. ou
OUIII:I"ra,;
XVI - o atraliO t.UPIII:rior a .,. (noYIII:ntal dias dos p:~~gl.llf!ntos
df!'vidos Pf!ll. Ad11ini1tr1.1:11io, dt!t;OI"rf!ntors de obrali, l.f!I"Vi<:os ou fol"nccilllll:ntos ,;.1; rorccbidos, Sl.lvo e11 caso de c:al1111idad111: pública, 11raY1'
Pfl"turblle.lo da orde11 intel"na. ou g.,.,rra1
XVII - 11 nlo libf!rae.lo, POI" P11l"tl' da ~d•inistra,fôJ:o, dlll:
ire~. 1oc11l ou ob,jeto para e~ef!J;Ut;lo dlll: obra, .lif!l"'(iCo ou f'ornorci•en"~azo• contratuais, bell t;OIIO das f'Q<ltt:l. d.- 1111atf!l"iais natura.ts espe1;if'icadaa no proj11to;
X\IIII - 11 ocorrinJ;il. de caso fortuito ou de forca •a!or,
regutar11ent111: ce~•proYados, iiiiPorditiYa da eaee.1.1;:lo do contrato.
XIX- o nii:C> rf!eothi•ento pele~ contratado du. obrilõlao;IScs "ara co11 a Fazenda Nacional, d•• Contrib1.1ic!S•s Pl"•videni:iiil.riu. e do
F".undo de Oaranth Por TorJtDO dor 'Scrvio;o, c:1,1jas rep~.tlaridadcs dorvorrlo
ser t;CIIIprovadat., quando ~olicitl.do, Para cff!ito de paga.~~.,nto parc:ial
ou te~tal. d.-correntor da contratao;lo doi! obras 01.1 scrYit;os.

to; .,.,,.

CIIII;PiTULO IV
PENALIDADES

'""'ll"'h•rc,. da au.to-

designada. para flscali:z&l' c atollpanhar a s1.1a C)(ccu~:.lo,

1

Art. 11. A re•cislo do co'ntrato podf!ri ser:
I ~ detf!'r .. tnad• por ato "nihteral e ors.1;rtto da Ad•in:Lstra~
elo, no~o casos orn1.1111erados. nos inci'los. I a XIII. XVIÍI' • XIX do arti110 antorrior,
II - a11ig.iiYcl, Dor açorda entror as partes, rf!dUidda a. ter•o
no ~tro~;esao da licit11clo • .::lt!s.dt: que haJa e.onvf!niincia Para a olldainistrao;l(o,
III - j1.1di~;ial. no• teraos da lcgis.lae.lo.
1 1~ 11 r•~oeislo ad•inhtratiYa 01.1 a•illiiivort dor<J•riÍ 'lf!T PreCf!dida doi! autorizaclo ~sc:rita ., hmda11entada da a1.1toridade co•ctorn-

to.
• 2:51 No e.aao do inc;:Lso _XIII do artigo anterior sorrá o Contratado res1.arcido doa pre.iuizos, relõlular•entor co•provado'l. 1111e houvorr •of'rido, torndo, ainda, dirorito 11
a) df!volucl(o da ~arantiai
bl P:t.!ia•ornto• devido'l 11'111:\a e>eeJ;u(.lo do ce~ntrato ati! a data
da ror'IC1'111o:
e.l P:t.IIIIHnto do c1.1sto doi! des•ob:Llizaclio.

Art. ?S. A re•J;hllo de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as sorguintf!s consorql.llncias, ,..,. llr.-Juizo das sançiSes
prorvi•tas nesta Lei:
I
ass1.1nçlo iaedl.ata do gbJeto do contrato, no ors.tado .,
1e~cal e• 1111e 'se ori'\C:ontrar, POr ato PrÓI>I"iCI da Ad•inis.tl"a,.:lo,
II - ocupaçlg or ut!.Uzafôlo do to~l. ins.talaciSe.,
elllllipa••ntos, ll:t.tf!'Tiat or p.-..soal ,..;Prt:gadCis na cxee.uçlo do coni:rato,
ces.sários à sua col'ltinuidade, a 1oorrea dltVolvido'l ou rorssarcidos postertorHn1:or, •ordiante ao,~a1iacloJ
III - exec1.1clo da ••rantia contratual, !>ara res•arcia"to
da Adllini'ltraclo e dos. valores. das 111.1.1tas. e indorni•ae~t. a ela devi-

D~S

SECIO 1

DAS 8ANC5ES

~DMINISTRATIU~D

Art. 7,, ·A rorcus;a do adjudicl.tário e11 assinar o contrato.
acsital" 011 r•ttrar o ~n•tru111ento lllll.liv:~~lf!l'ltc, dentro do prazo orstabelorcido Pc-h Adllirli,stl"ao;SC.. ca.-actõrri.l:a o dese.UIIPl'"il.ornto total da
obrigacll:o ass;u111id:a. su.ie1tando-'loe à• 11..,1'\t.lJ.dadf!s lor~:alllent• cstabc~
lo!!cidat., l.lnda 111.1• não teo1l-ta s~do ~:a~o de lic1t•~;lo.
disPosto nort.te artlgo nlo •• &Plica aos
licitantes COI'IYOJ;adot. no~o ter11o10 do in1;iso IV do art:i.IIO 22 e do 1 2!il
do :artiqo 62, ""'" nllo •cf!itl.rf!ll a contrataJ;lo, na• IIIIS!IIas condicl5t:s,
inclus.iYor q1.1anto a Prazo • Prorço, das pro,.osta• PorlCI prt•ciro adjl.ld1c•tilrio.
Art. St.
o atr1.so 1nJ1.1stificado na orx.-cu~;lo do ~;e~ntrato
1.uJorit11ril o contratante à 111U.ttf. dOi: -.ol"a, haada na r11r111a previS:i:a no
in'ltrl.l•ento conve~catório ol.l I'IO contrato.
I iiZ A 111.11t:a • ...,e at1.1de orste arti'lo nlo iiiiPf!dor <IUf! a Adlllini•traçlo rescinda l.lnilateral•f!nt.- o e.ontl"ato e apliq1.1e.:a• outra~o
~anciSors prevista .. n•sta L.or1.
I õi.Q, À IIIUlta liei"Í. dorae.ontada dOS PaR!allorl'lt011 0 ... di. !larantU.
do fesporJ;tiyo contrato, o.,, ainda, <r.1.11.ndo for o caso, 1;1:1brada JL1di~:ia111f!ntor.

Art.

Si.

ppd•I"IÓ, Jilarantida P,.livia do1r.f11aa, aplicai' ao cant~atada
as _.aa11.1intcs sanclSe•'
·
X - advertincia,
II - 111.11ta, "" for•• "revt'sta no :Lnstr1.111ornto conYo;:atório
no contrato•
III - suspornslo tf!ape~rllria de p&rtiçipaçlo .,. l:Le.it.ao;lo e
i•P•dillf!nto doi! c.~tratar co,. a. Ad11inunraclo, por prazo nlo SL1Pf!rior
a 2 (doifi) ano•1
IV - declarae.lo dS' ini'i:lo!'loridalfe para lic:f.ta.r ou contratar
co• a Adllil'l:ltltr•clo Po.ibliea, f!nql.lanto perdurare• O'l -otiYo.. deter 11 tnant•s da PL1ni10lo 01.1 até· q1.1e seJa Pl"o•ov:~.da a reabil1-ta.;:lo, per-•nte
a prÓpria autoridade quor :t.Pli1;oU a Pornalidador, q1,1e u:ri. =ne.edida.
>'ellpre · <w.e o c::ontratado ressarcir a Ad•inistraclo peto• Prorjl.l!zo'l
dce.orrent.-s c- após decorrido prazo nlo infer1or a e (doisl anos.
I 1~ Se a ""'lta aptie.ada for SI.IPerior ao Yalor da garantta
PTest:~~da,
até• d• .Pel"da de•ta. resPondcriil. o ~:ontratado Pllla sua dii'orrenJ;a, <11.111 seTã·'desco!'ltada do'l Pa!Jsllentos. orYentual•entf! d.-Yidoli
pela Adllitli"Straclo ou cobrada judi~;il.lllentf!.
I 2~
As tiant:ISes pr•vistas nos inc.is.os I, XXX e IV dl'st•
·artigo poderio ••r aPlicadas junta11entor co• a do inciso U. fac:ult•dli a dorfe':l.a proi!Yia-do interf!ssado, no rcsporctiYo prgcesso, no praao
dor :5 (cincol dias ú.teii:-. ·
I 3!:1 A saneio estabt!lf!cida no ineisCI IV dorstor •rtiQo I! dor
J;OIIPetlncia da a1.1toridade •il<i•a do órglo a1.1 orntidade, fa;:ultada a
dt!fe•• do interessado no l"f!•Pectivo Pro·~:esso, no prazo de dez dias
da. abertura de Yista.
I
41Z A• sanc!Se• prltVista.s neste arti!Jo e nos artigo. 8t .,
8l!. devllirlo ••r 111.1b1icadas no.Diiil.rio Ofil:ial .no 11razo d~ 5
Ccin1;o)
dia• ú.teis.
Adll~niatrat;lo

Art, e2:. ollt. sanciSf!s Pr•vi•tas nos :Ln<: i :lOS III e IV do artigo •ntorrior pe~d•rlo- scT aPlicad-a'S--'Ii-,.- ellpresa.s ou -.o,._ "l!'or:lssionai•
que,_e• ra:zlo dos. cC.ntratos roraidos pOr or•t• L.ei:
I
- Pl"atie.ar••• POY" •eio1. dolosos., fraudor fi'lcal. no rcc:olhilllento d« <IL131isquorr tributos;
II - ll>r--aticarf!ll atas ilicitos, vi'l:t.ndo frustrar os obJettvo'l da Uc:Lta~>lo;
III - de11onstr•r•• nlo I>OS:LL1ir idonoridador pa~a contr•tar
a Adllint•trat:lo 1111 virt.,de d.- ate~s :llicitos prl.tie.s41os.

ollrt. 83, Os "a9f!nte• adllinistratlYos qu., praticare• ato• 1111
dor•acol"do c.o• Cl'l Pror~;~itaa le'lais. ou vi"ando fr<.~•trar os .ob.ietiyg-.
da MUc.it.c:lo 'SUJitita•-•., .... s•nc!Ses. Previstas. nesta Lei • nos rtt~l.l
la,..ntos Pl'Óprie~s, •«• !ll"t:.luizo da'l rf!•pon•abilidade• C,iYil e c:i'l•inãl- qui •eu ato erisê.iar,

dDS.~

IV - Tf!tornclC> dos crédito. dorcorr.-ntes. do contrato ati! o
1 ·
Haitor dCis Pl"orjuizo• ea1.1t.ados ._ Ad•ini'ltrae.lo.
1 U! A aplieaçlg da• n•did&s previstas nos incisoa I e II
dest.- artigo Uca a criterio da lld•in,..trao:;:lo, q1.1e podorl"á d:~~r co11t1~
nuidadf!' à obra ou ao ,..,,-vie.o por orl(ecuclo dil"eta ou indireta.
I 212 ·tio porr•itirla a olld•~nistra,clo, no_ 1;aso de concordata do
contratado, •antf!r o contrato, :t.'ISL111indo o contre~lor d.- deter•:Lnadali
ativid&dcs nccor'I&Í.ria• a su:~~ e~eor'l:uclo.
I 31Z Na hiPótese do incho II dor•t• artigo, o ato dev.rá
s•r Precedido de aut01'izaclo eKtore•sa do IUni"Stro de l:'lt&do· ou autr
I" idade Ct:~uiva1entf!,
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Ar~
""'
F'v><u<l:r.l". "''" <>rot.luTzo <I,.. f'"a:otnda Públ:Lfõ.a. ·li,..•t•çlo instaur11da Par.o •Qo..llSlc:lo ou venda di! ben• ou. llotrcadol'1as,
eontr ... to dotla dccorr.ent.r
I - ~tlcvado •rb•traria,.ent,r Otl Prrn;os,
II ·• Vl"nder>do, co..o votl"dad'l!ira ou. perfeita, lll!rcadoria falsi-Ficada ou d~ttcriorada;
III - cntl·l"çando u111a llll'rcadoria Por ou.t.ra;
!V
- alterando substir>cla, <IL<alldade D.U <lllaottdadot da ll-l!r-

~'"no•t" .,_,..-.;. .<.:rl:'-.:CJ.dA dil. t..:n:11 P"rtor, Quando
:>Htvl.,l.!>:h l>oHot .. Ltl tor<r"' ocu~ilnte .. dot <'::0.1''30

f'un-.llu

.:1"'

~o~.F:;~n.;,.,

illlll or<!l<o cl"'

A<lm~ilh.tra.,;.'J\o

;.1i•

•ut«l'<II.Uil, otm~rRi><l rH.Ibl\<:1\, li.,.C:i!idõldl! dlt ".:.onomlõl •u.ta, tu.'dao:.Io I>Úbl~<:A, .:.u ,....,t,·a ~:ot~dno.:h~ .:o.Jolroh.o:. dir,.ta ou 'ndirUII.>AI!ntot
no:lc.o Poclot\' F'úb1lc:o.
>'~<t.:t..

Art. 9!L Adraittr i lie:ita.;lo ou .::et'~rbrat· contrato c:a. ••pr .. sa ou profissional dcclar:a.do inidôneo;

SUBSECXO IIDOS CRIMES
Art.

96.

I>I'CVl">tll~
il~nti!"S

j,

DlSPII"ns.ar ou lnttx1Qlr 1~e.t11ç1io fora das hipóteOU dO:udH dE Ob!lt!rV ... r :..o;, fOI'IAillLd'ldl:'llo
perli•

J~l,

o.JiS,oé"lliA 0'-' ~ lillt>U<Ill:>lildlld"·

ParáJ~rafo

do inidônco, venha

f'u:al.<lt'afo Un1co.
Na !~l'tlllll Pl'na incorre II.<IUI'lot qui!. bl'nl"f1ci'l"do ..-.• d:a dlSI>>I"ns;a ou lOotxl«lblll<lad.r ili:<Jai, YR"' :a Cl'ltrOYII.r c:cntr:at.:. c o• o Pod-rr F"<.ibl ico
Art. 91.
Fntt~trar ou frll.udllr, ~eclhontl! a.Jusi:l', ço•biru.çl:o
coull.l.,ut!r outrc t><PI!dlcntl!, o can\ter ·.::om:.>l!t.~tivo do r>rocotdlmotnto
lielto\tór1o, c:oJt o 1nt«lt., doi: cbtorr, parlt. "'ou Para ou.tr••• vanta>Jot., dc<::orrentot dll. lldJud~c .....:l'io do olbjorto dll ll.::~tao;V:o.

r.ln:L.:o. Incidi" na roe••a r>ena a<1ut!ll" que, de<:taralicitar ou l\ <::cintratar <:IIII a Adrlin1straclo.

Art. 'i'ó.
Obstar, iMPI!dir 01.1 dificuttu, injut~taro~rnte, a
d., <rualqu.er intcret~sado not~ l'e<li!ltros c:ad:t.!ltral'l ou. P>'o•ovcl'. ind~tY1d:a.lleote a altl"ri<::io, SI.ISPen•&o ou c:a.n<::ela•l"nto di! rt:llitltl'O
do iflsc:rito.
int~C:l'i<::lo

Art. 97
Inclui\", no ~rdital ou. ato .::onvoelltório da t:Lci.t:aelo, .::lit.~•ul•• ou condict!e• <lU. visl"• a <:oroPro•ottotr o ••u. .::arâter
COIIPI!t1t1VO'
Potna- dt:totnçlo, de dOis a quatro anos, c rou.lta.

Art.
88.
Pl"iv•do porr"ll.fltot a Ad101in:str•clo, dafl-:lo crou,.a .11 irl'l.tauracio di' l~ci
t:o.~::io
ou iio ct!ll!llrac!iio d.. cofltl'ato, .:u.u.- lOVII.lldllcito viort• 11 <»ro:r di!'
e-rl!t ada, eM a<: lo popu.l ar ccn•t 1t u<:iona 1, P~rlo Poder Ju.dic h. r i o

Al't. 99. AdJtitl.r, ~>o••ib~litar ou. dar cau.;.• a qu.alqu~rr •odihcõ\cio ou vantalll!ll, ~nclu,.ivc prol'rog:aclo ccntl'at·ua1, ot•. favor do
:a.dJud.<:,\tárlCJ, durante • c~te.:u.;lo do• ccntr:.ln:~> eelebradotl coro o Pcder rúbl1co. Sl!ll au.tcr1za<::S:o e101 lotl, no õt.to convocatórlo da 11c•tadl:o ou no• •·esr>ectivo'!. tn ...to·urocnto~o con-trãi:i:..at..:. ou., ainda, Pa.'llal'
fatu.•·• <:o11 pr~rtericlo aa ol'dot• <::ror>olo•a<::a di! sua apt·c•enta<::lo:

Art. 9S.
A pena de 111ulta <::c111inada nc~ta Loti can!liste no
paqaMotnt'o dot '1~\ant:L:a. i'ixada n:.. tlotnter>ca I! ealc:1.1lada c., índiCI'a Pl!l'c.rntu.o•s. cuJa blllóll" coYri~P.ondevlt ao valor d• yantaac~r~ cfet 1 vasentlir
obtida
Poter><::1alrocnte ~Ufl!rfvl"\ Pl'lo aq•ntot
i!l
o,. :indicl!tl a ouot SI! Yotfcrro: este artL!lO nlo r>odotrl:c
infl"riorot"'
doitl por c::ento, nl"ll super1ar~rs a c1n.:o r>Ol' cer>to ,do
valor do contrato licit~do opu. <::clotbrado co• dispen•• ou 1ne><illibUidade di' licitaclo.
I 2.2 O prDduto da arrot<::adat::lo da 111.11t111 rev~rrti!'Tâ, c:onforroot
o c~so, :i. Fall:enda Fedei"~ L.- Ph,~ritlll, Estadual ou Hunicipa.l.
Art
99
As intr-.c::3cs Ol"nai• Protvistl.tl nottltll Ll"i pertin••
lu< Ucitat::.SI"t~ c 111011 contrate• t,rlotbrados lll"la IJnilo, Estado•, D1•trito Fedotral, H~.>nic:!Pios, I! \"l!tiPotCtiYa" autarcruias, I!IIJiresatl P.Ubli<::atl, t~ociedade.,. dot otconoroia roit~ta, funda<::~!l pUbll<:a.•, c <ruais•u.er
outra• l"flt•dade• 'IOb sc1.1 controle dil"eto .ou. indireto,

Par:í.qrato Un1<:o.
lntide na root511a Pena o contratado, ... obti"' Yaflta<Jell ir>david:r. ou l'C bl!flefici:o., inju.•ta•otnt~r. das roodifi<::a<:i5c•
Pl'orrot:~a.c<5~ts eor>trat~a••·
Art. 'i'&. 0111tir. e111 do<::uoll"nto, r>ara c.,l'lto di! pri-<i'ualif'i<::llelc, de habilitacio, ou-di! obtcn~:;;o do c.l!l"tih<::ado de rl"gi'lltro .:atl.o~tral, dcr;larat:"Jo cru., Cltrle o.,vuo c:o~nstar: .ou n1rl1t 'nt1er1r ou faztr
in..,otrir declaraeio h.l .. :o. cu d1Vel1t.a da <ruot d~vi:a ••r 11enciona~a sobl'e fato J1.1ridicaroer>te rel.,vante.

SUDSECXO III
DO P~OCESSO E

~ULG~"ENTO

Art. 1•0. Os crirll!s. d!P-f"inidos nctltl\ Ll"i. iMPrescrit:Lvotia I!
inafi!l.nc::ai.Yeis. sio de ac;lo penal r>Ublica incor~di<::ionada, <::abl"ndo ao
Hioit;tirio PUblico PI'OIIOYf-ta.
Art. 1•1. Qualquer pcst~oa poderá Pl'ovo<::ar, para oa efeitos
Lei. a ini<::iativa da Htnitlttfrio Pllblic:o, .,orneeotnda-11••· por
••crito, infol'•ac::31"s sobre o fato e t11.1a autoria, be• c:r::o•o aa <::irc:un•tin<::ias •• <11.1-e ,.., deu a ocorrincia. '
det~ta

Pl'na - rotclu.dio, de do:o-. a cinco l.lld'IO', e 111.11ta.

quat~uel'

Al't. 91.
IroPotdir, r>otrtur:bu ou. .,raudar •
ato de prO<:edi•Õmto l Lcihtório;

rl"alizacl:o

di"
Paráora.,a único . .Quando a c-unic::a.çlo .,or Yerba1, -.ar>dal'IÍ.
autoridade rotdu:~:i-la. a terroo, a.ssinado l'elo aprl"•l"ntantl! I! .,or
du.as testotrounhas.

l'lrt. 92,
Dcvat~sãr,,
inJustarootntc~ o "~ll1lo
d1t Jll'OPOt~ta
apresentada ea pro<:otdiacnto l1<:1htório, ou Jl"roPorciot'lar a totrc:ciro
o cnse.iCJ de deYat~siÍ.-lo.

l'll't. 93, IHastar ou. r>roc:1.1rar .-,•star licitant•, por •eio
di' Yiollneia. u-ravl! ar~i-aça, fr-.u.dt: ou o.,erl!<::i•ento di' vantaol"• de
qu.alqu.er tipo'
Pen•

-

d~ttl"n<::lo,

da

l"ar,lr&fo 11t'llc:o,
Incorri" r>a
Pl"nia _....,,. ae ab•té;.
dots:Ltltc dot lic:1tar . .,,. razlo da vantao;ot• o.,crl!<::ida.

au

corret~pondcntot

de dois •

<1uatr~:~

anos, ot >Aulta, alé•

pena

Art.
t•e. 01.1ando 1!11 autos ou Par>rii• de <IIli" <:Ot'lhl'eerero.
•aoiatl'ados, os •••bl'os dos. Trib\l'nai• ou. Consl"thos de Con"ta• 01.1 01.
t1t1.1lares di:ls ór~aloa integrantl"tl do t~iste•a dot <:ontrole interno de
'!U.alouotr do• Podltrl"tl, vel'ifiearl"ro a lt)dt~tlnc:ia dos <:l'i•e• deftn.idos
nl"•ta LeL l'e•etotrlo ao Hinbtério Pü~U<:o a• cóPia• 1r os doc:t.~-nto•
nc.::otsÁl'io• ao o.,ere<::l•ento da denúflc:ia.
l'lrt. 103. Será ad.,itida. aclo l>l"t'lat Privada. tlubsidiâria da
PÚblica., •• otata nlo for• aju.i.11111da no pra:.eo ll":llal, aPlic:ando-se. no
que couber, o diSPosto no• a.rthtos 2.9 ~ 3• do CGdi!lo de P~o<::~r••r::o Penal.

;Ir. violfn<::ia.

••a.aa

Recl"bida. a denún.::ia c citado o 1nfrator, totrá
este o "raao dot i• (dt:%1 dias Para aprelientaclc d" d-rfct~a efte:rua.
contado da data do •eu iotel'Y'ogatór:Lo, I'Od .. ~do Jun\ar doc:t.~.,.,nto•.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Janeiro de 1993

:àrralar' "'' torstoulunh>a'S ~UI! tive\", Cll nl!mc•e. nS:o 11UPt!l"lOr • <:inr;o, e
indicar >Ui dc•ais prcYas ~tuc Prctor~d• Produ.lri>"
Art,

1t'5

OuYldas as tot•tc:llll.\nhas da ac1.n;aclo • da de h~• e

pn.ticadu ,.,,. dHiqinciu instrutôru.s d.rfcridi.S ou ordenadas
Juiz,
"bril·-se-:á, 11UccssiY1UIIotntc,
prn:o de :i (cinc.ol dias a
Part~~: Pl.l"llt. alcc;~:r~cl:!c-s Unais.

Ar't.
tr·o dw: vinte
a acntcnc•.
Al"t.

"•lo
Clldill;

1&6. Drcor'rtdo
pno,J:o, e c'melu'l.oa_o,; autos·dcn·
q1.1;lltro hora .... ti!•' i o .iu:i:z ti)_ (de:.:) dia'i o>11or1. "roh·rir
107,

Dif. ICOtt!no.;l\ tllbl" lt.PCllii<:II:O,

1nt.,l"POOÍVI!1 no Pl"IIZO

de !i (c.inco) dh.s..
Art.
108.
dotfinidlls n1rsta Lei, ;uosim nos rc:c:urs<lt. "'n11

respeito, ;a.pl!o;:ar,'sor·io. sub.,l.:l1.ui•n.,nte, a
n:al c :. Lei de l:x•c:uo;::!:a; p.,nal,

~""'~uo;:i<l
Cddi<;~o

"'UI: H•ot• d>QI.m
d"' Processo P•-

c.-.P'l.TULO V
DO DIREITO DE PETIÇXO
Art. 1e9. Do!l o~oto!l da Adlllinistraçlo drc:orrorntes da apli~.~.
çlo desta l.d cabRil.
I - r~tc:urso, no pr•x<:~ d• 3 ctrisl dias o.ttorh a c:ontar da
inti111ac:Io do ate <:~u da lavratura d11. ata, n<:~s c::~;-.os de:
a) habihtac:lo ou inabilita,io dg lic:itante.
b) JulRMI•ntc. du. proPO'$tU.
c:l anul:ao;:lo ou rotvoqac:•o d• lic:ltac:io;
d) indef'cri.wento do pedi'do .d• in•c:riçlio ,.., r"'ltistro c..adastr•l. -.11a alte'l"ac:lo ou c:•nc:a-laMente; ~
e) rcso;islo do contrato, n• hipót~tt.e do inci-.o I do •rtigo
f) apl:l.cao;:lo da• PRnat. dot advel'tfnc:ia, t.o.\sPcnslo tc•Ponl,ria·
ou de

~rulta1

U ,;. rotpr,u.eM~t.clo, no pn.:.:o de 3 (trl'lol dias úteis d:. inda' dCChlo I'Claei.onad:. COIII O objotto da ncHac;,ilo OU do
trato. de •que nl:o caiba rwcur'loo hilrir<1uico1
III - pedido dor'Çec:onsid•raclo dll: dec:>>SIQ profc'f'ida no c:uo
do I 3!:! do arti~o 81. no Pl"iUQ de 10 (dez) di.as útl'is di\ 1nti•ac:lo
• do ato,
i!Z o11 i,nt111a<;lo d(K atas rcferidos fiO incho I,
•Hn11.1.s
"b~,
"e" e .. ., .. deste artd.vo, exctuidos o~; de advcrtincu. • 11111lt:a de
.won., • no 1ncho III, se'f'i fclta 111ediant~r. P"bUcac:lo na ~IIIPI'Cnaa
tt ..açlo

oU~ia1.

deste
arti11o terá otf~rito sus~orntoivo, Podendo a autQridade <:.QIIIPttentc, IIIQt ivada e111 raz:lQ do= intcressl' o>Úbtico. at'f'ibuir, ao r•cur>So intcrpQsto
eficácia •usPen.,tva. nos o;at.ot. previstQs nat. alin1u.s "b" 11: "c- do
inci'ICI I deste a'f'ti~o.
I 31l Intcl"Posto, o r~rcu'l"so serâ c:o•unicado aos de111ai" licitante ... , que poderlio i""'U!Ini.-lo no Pr:a:a:o dw 3 <trl1111 d:l.1.s úteis.
1 4~ O-recurso, d~tvidalllcntc funda••ntado, 'locri dil"i!lido ii
'llutor:ld:adc SI.II'Cri.o'f', por intttrllllidiQ da qu.c praticou o ato rcc:ol"l'ido,
a <1\.lal pQderi. l"IICOI'ISiderar< sua dccisiQ, no praxo de :5 (cinco) dias
úteis, ou, nRsse IIICt.MO Pl'azo, fa:a:l-io '!IUbil", dev1damwnte info'f'lllada,
C:'IISQ .,., ~ue a dcc:!s'lo dRt,<e'f'i ·ser· P'I"Ofl''f'ida d<mtro do prazo de S
(c:ino;:o) dia" Ut.,is, c:ontadg do rec:ebl.11eroto dQ recursa.
I
:lll Hla toe C:Qnc:rderâ 111cáida 1i111:l.na.r •"' •andado d~ tlt:C~I.lranc:a <11.11' tenha por objcto a su'loper~s(o 'do ct-~r!la de proerdiMI'nto- Hc:1t'stdr1o pano o;Qntrata.;:clo de •crvic:os cu$., prc•taci:o nlQ P<>••• 'O'er
interro111pida, a nlo ser c:o• 11rave pr•Jt.dzo 1!10 adequa.do funcion:uurnto
de C\r!llo ou "'"t idade ou c:a.,pro•et i11tnto da -stt~uraflc:a de bens de!ltes.
I
ó!Z Na hiPótellc do parllgrafo ant•r:l.or, a Ad•nnlstr-ac:lo
pod~trã c:ootr:.ta.r co11 o lic.t.tarote que: oof•rceer a rro1>osta •ais vantaJe~-.a, pr'Qvisoriallente. atR a julqa.w•nto do •andado de se~uranç;a,

DISPOSIÇ~ES

CAP,tT.UJ..O VI
FIN.-.IS E TR ... NSITóRI.-.8

~rt,
ue. Na conta!I'O:III dos prazos estabalecido>S nesta. Lei
cMcluir-se-i o di• do inicio e. 'nc:'ll.lir-;,.se-i o do v•nc..hottnto.
1 lll Os pr,u~os l'!ltllbelecidos nesta Lei slo continuos, nla

1 212 SQIII~rote se in!.cia111 e v•nce11 as pra:.:os referidos neste
arti<JQ c11 dU. da "'"PIIdicnte rog ôrqio ou na entidadtt.

Jeto

ollrt, · iU. #I olld•tnb~t'l"aclo so11otnte p:agari QU pr••ia.ri proquando o a~ttQr lhe· cttiler os dti'Rito ... :atl'i<~~Qnia.is :a eh rela"
pQssa uttltzl(-1,:, de .\corda eo11 o s>rev>sto no rRq\.IIalllento d"'

Parigrafa <inico. Ou:ando a P'f'Q.i•tQ r•ferir--.• a obra e owateria.l dtt caráter tecnQlÓgi<::o. insusecti.vel de l>r1villiq1o, a cas ..lo
dos direit<:~s ino;:luinl. o forncci111tnto de tQdos os dados, docu•cntQs e
ele•ef'ltQs de infor'11ac:ko Plll"tin•nt'a:~o la tec:ne~loqh de concaPcko, de-

scnvolYimcnto,
Uxaçilc
"'p1i..,;a;io da obra.

lrll
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n1,tu1'o:za

I!

Art 1i2
Quando Q <:~bJtto do contrato fnterusa.r a !'lais de
uio Ôl'g(o ou entidado: Pilblüos. <:<~barll. .1.0 .:ont1·atant•. Per•ntc & 11!'1'"
tidadS' intcres11ada, responda\' pttla "ua boa c><ecucS:o, ft'loc:aluadto c
pagam<rnto.
F'arif.qra.fo única
F'iCil h.çultad<:~.õa.Q órqlo
ro:ssados o ii.CQIIPilnha.m<rnto da. exec:~~<;lo dQ contrato,

Q~t

•ntid~<de

inte·~

Art.
1.13
o controle dlls desP•••• deca•·rent.,s dos c:ontra.to" oc d~tnaill ln:~otn~ont:ntos rc,ido" f.'O\' esta. Lei 5oltroi rll'ito ~elo Tl"ibunal de Cantit.S c:oap.ztent;r e Pelos ór•HÍO!I inteqrllntes do sisttrma de
controle interno, n"' fo;01a ,ja lo;,~illlllc:io perttn .. ntll:, fi<:'llndo os órglos intar•ssadQS da Adi!!Lni!ltl"ao;lo responsllveis pela do~~monsti'!I.C''o da
leqalidade, re~ula.ridador R econamicidade da despesa • !5Ua c><.,cuo;ão.
t!l
Qllalquotr licitante, cantr'lltado QU Po~tuoa Hdc:"' Q_!!_
jurídica Podrr;i rl!lprors~rnta•· ao Tribunal de CQnta'lo ou aos <lro;~il:<:~11 integrantes do sistotll& de I!Qnt\·olc int•rno, contra i'f'rotgu.h.ridadots na
.r.plica.o;IQ desta Lei.
I 2!! Os Tribunoo!.!l de C'ontu • os órqlo• dor o;ontrQle internQ, nQ ex•rc:iciO dr sUas atribuio;:a~ts in'lotitucionds. sllio coMPttentcs
para e><a•inar "' UscaUz:r~r 011 \"cgistros contibris e- den~ais CQI'Iti'Oles
das ot101>resas PriVIId&s cantrd<~>d.r.s para a cxecuçlo dR obras, !ll:'f'Vi.;:os
ou foni"Killrnto d• 111at<Eriai"11, ng <IUII:_ <:"onccrnot Às contratadle-. fei·
tas,,
3!l As pe'lo!IO'III .il.lrídicas \'otfer_id_as no papl<;~rllf_o :anter!QT
do obrio;~ada.s a 111antar e colocar À dis~>osio::lio do Tribunal de Ct~ntas
c do'll dr;los de o::ontrole interno tada" docu1111mtao;llo contiÍbil, fiscal,, CQ•orrcial ot banciru. necess:í.ria ._,j 11Pl1raçl5ots POI' ele d .. tnl!linad&l, no IIUit conccrn"' :t. ... eontrll.t&Ci:lll!l fe:l.tli.>S, >Joob pena, c11 ~aso ,:~.,
sone~;ao;:ão
QU dR 'f'Cc:usa, dt: aplicaciilio de Multa diáru. a.tllf. o CUIIPrimento de 'lollas deter•inaciS~ts
!i Ai2
Os Tl'ibun:ah dor' C""olitio-;; c o1.-- ór-gi((K intRl!rantot'll da
sistc111a d• contrt~le interna Poderio solicitar ~•r• e><ame, antes da
abertura d~~;s Pl"OPOst:as, c:óPir. de .. d1tat .le licit!lclo .ii Public:'lldCJ,
obrtq;ando-sc os Orgias oU wntidadcs da Adllini-.traclo int•rcssada ii
adoçlo das ••didas corretivas que e• fun<:IQ d.rs>Se exaae lhes tore•
dater11inadas.
Art. liA!., O sistell& >n'lotitl.l.ido nuota Lei não hllped"' A profquatiUcaçl:o dot li"citante'lo nas cancorl'inc:ias de alta coJlPh:xidade
tlicnica, st:IIPre que o ob,11tlo da lic1t.1.clo •·ec:oMende ani.li>Se 11a.t.s detida da qualific:ac:io ttknic:a dos intercssa.dos
I i!l Entendot-'5C por licitao:il:o dOI' •tta' comPhKidade tlicni~
e a, Para fins do dispostQ n•ste art 1110. aquela que cnvolVf,.alta •specialh;ac:lo, c..oowo ratar de e><tr .. ma ~elcvli.ncla para !!&T'antir a exec:ut;lg dg objeto a ser •Cgntratado, ou GUe POS'Ioa COIIPro•etwr a o:ontinuidadR da pr~tstac:ilio dt: '1-crvit;ot. pÜbll.o;o-. cs11enclais.
I C!i! Na proi'-qualiUc:a<:ICI urS:o ob'lotrvr.das li.S exi11Encias
desta Lei, relativas à o;:ono;:grl"incia, ii convocao:IQ dos. intRTII!isado?•
Proccdf!llt:ntQ e ii ana.lhe da doc:u!llcntao;:lo.
jlort. 115. Os óro;~los • entidades da Adllinistrao:io Pública
PCidRrio ltXPifdir in-.truo:i5es P.•c:uliares Às 11uas obras. ,._crv.lc:a-., collpras, alicnaçiScs, be11 assi11 para a tra.ns.fc'f'inc:ia d<r tecnolo<;~ia, t'f'abalhos e11 parc:eria par• d•scnvolvi•.,nto d• equipa,.crotos, ll&teri•is e
processos, que atend1111 às Pec:uliarfdades do desRnvolviNento cien'i:i"'l'ico it.irtriorõilC:i:i;"-Ob.crvadas as d iSPOt.ilõ~lts dÍ'st a Lei,

s~trlo

Pariorafo único. As in,.tnl.t;i5c!l a que slt \"tthr• este artigo
aprQvadas por dacretQ,

Art. 116. APlica•-•• as d:l.sPosic;IScs dttsta Le.t.. no
ber, ;o,Qs CQTIViniQ!I, aC:QI"dQS, aJustes e outros int.truNRntos c:onglnw'"
res celcb'ta.dos 10or ór.olos c otntidad"'!l da Adllini-.traçi(o,
I
11:1 A cdebrao;io de convinio, ac:ordo QO.I aju>StR pelos órRios ou entidadou da. Adtlinistraclo Pl.l.blJ.ca de1>endw dtt prévia. aprovacl(o .. d• C:OIRPct•ntc Plano d•- trabalho Pl'OPQsto pelA QT''Ia.ni:zaelo J.ntere,sadl, a 11Ual d•veo•á contttr, no •íniiiQ, as seguintes il'lfor•aci5es:
a) identil:l.c:ac:io do obhta .1. ser eKceutado;
bl >~~Rt:as a sereM atin!lid••·
I:> etapas gu fas.,., d• e>tec:uc:lo';
d> plano de aPlicac:W:o dos rec:u.rsQI linancciros1
e) C'f'OII09T'::t.•• de dor-.~:lllbOlso,
f'l
previslo de in!C:I.Q r 11111 da cxorcucS:o do::~ Qbjeto, ~c• a>Sg) se o ajus~• COIIPrw~rnder obra ou servieo de an9enharia.
1l Pt'Ojeto, tal ca•o definido no incise VIII do art 49,
2l o;:oiiiPI"QVll.<:lo dot qu., os recursos P\'ÓPrios para comple••entar
•xcc:uo;:lo do objcto clltlo d.:vidam<!nte as!lel!uradoto, .... Jvo 'IC o
custo tot"'l do C<IIPreendimcnto l'ltC:a~r 11obrot o 6r!llo ou ttntidade dorsCRntralizadQr
!i a!:! AssinadQ o convinio, Q ór<;~S:o ou wntid;ule rRpass:.dor
dari c..U!ncta dQ .,..,.:.,o à it.sS1111bléia hqist.tiva ou. ii ci11ara Nunio;:lpal
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a

~1.110.

A priroc-tra par.;;rlil do

~onvi:nio

ou .;u• c11ta única. se

a <:.1\~o. t.ob prns dt TC'-POfl'lll.bii,l~ador <l<:1. d.i.rlH~ntc oolli1ao,
librrad;~,, iii1Prcttrlvtrllntntr, no pr;o.zo mobcimà de.
for

r;cri.

al
trinta dias rla ~o;.'lioH.hlrll llo convênio, s.c nlo llt!ltivorl"
Prcvicta. a cont•·atft<;Ão de obra ou srrvi~o dr cn'!cllhiP.ria;
bl quinze di.At. da cch,br,lC:lo do contrato de obra ou ""rv1<:o

por\o

I"OUI-~&lvadll

convcn,.ntr co<rcutor,

:o,

hipóttos• de

irrcDularid.,d~r"

no ~::cmtrato ""' qucst:lo.
'!i

As par.: .. las !>C<nointco;. do .:onvlrnio, cor

<1\l

rlo liberada" .,,. c .. trda c<>roroi'<HdAdc
vado,

l:<Jtll

o pla.110 ol'a.

PTI!vist>~s,

:apli<::~~c~o

_not. casos a t.C<,J<üo·, •.. ,..· '1<.111' as roc,;;mll.s Hc~u·lo

•)<c c to

!1«'-

,.nr·o··

rct idll:li

ati o SllneMnrorl'lto \1,\s imprQP>'iec:llldors ocor,.orl'ltes'
a)
ql.lllndo nl\1;1 t ivorr h~ovido <:O~IProvol.;.lo da bo11 c re91.11111"
'IIPliCII<:lo d:o. l>.t.I'C~la anton ior,.ornl..: l'lf<:orbida, 1111 torm;o. da 1<19lSlllt.:i'o
•ao>tic:tivorl,
inc:lusiv., mordu.nto: ,:~roco!'dlm"ntofo di~' H .. c:ali.ZI'<Cllio 1oc•1,
re•lh:l'<IOlo l>orriodiC:IIIIll!l'lt~ r>or!o Ó>'•J';:o 01.1 cntidlldor <louc:orntl'lo.li.::<~dor
dos l"CC:I.ll":liOS ou Pelo órgSI:o c:om~ctcnte do -sistcrlll. de controle intl'rno
da AdMinhti'I.O:io P..lbtica;
b> quando vcrific:ado desvio dor Hnaltdadc n11 oAPlicll<:io dos
rcc:ur,.os, lllt_r.sQ"' nl<1 justi.Fic.11dos no cumprimento das e:tiiPitoS ou f.l.llors Prollrt~m"'dlls, ~r.ít1c:11• 11tcntatórlas ... os prlnc:lp.los fund:ament:o.is
de Admlnistradio l"úb1ic::o. nas <:OIIt1'oAtll<;:íSes c do:o"itois :o.tQs Prlltic;adoG
1111 cxo:1:uclo do convinio ou o inadlltPh~t•nto do or~orrc:utor_ t;o;oll\ rclitol:lo
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O Sr. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O_ parecer
conclui favoravelmente à matéria, na ·forma do substitutivo
apresentado.
Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno,
a Presidência designa para proferir o parecer, em substituição
à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, o nobre Senador
Júlio Campos.·
O SR. JÚLIO CAMPOS-(PFL - MT. Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Comissão de Serviços
de Infra-estrutura, diante do j)ouco tempo que têV'e páia anali_
sar essa emendas, em principio, aprova-aS.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides):- O parecer
do nobre Senador Júlio Campos é favoráVel ao Substitutivo.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo 170 Secretário.
É lido o~eguinte:
Sr. Presidente, Sr. Senadores,
Requeiro à Mesa, na forma regimental, que acate as
emendas e correções abaixo relacionadas aprovadas na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadiilii e que, por erros
de digitação e omissão do operador, não constam da Redação
Final, ora a ser submetida a este Plenário.
1) Correção na alfnea a do inciso I do artigo 15:
a) onde se lê "doação", leia-se "dação";
2) Incluir no inciso II, artigo 69 , após a palavra "reparação", a palavra "adaptação",
3) Correção de remissão da alínea c, do artigo 15 do
Substitutivo ao inciso X -cto artigo 22 e não XI como consta;
4) Correção- ·no·-caput do artigo 37, a palavra correta
é "protocolado",
5) Incluir parágrafo único no artigo 118, por tratar-se
de redação já aprovada na CCJ, relativa à emenda n~' 80,
verbis:
"Artigo 118.. __ --- ...•. ··------- ..... -- •. ,._ ··---···-'"-·---·----Parágrafo único. Não se aplica a empresa pública, a
sociedade de economia mista e outras entidades estatais que
explorem atividades económicas a vedação contiçla na _alínea
a do parágrafo terceiro do artigo 79 desta lei."
Brasília, 20 de janeiro de 1993. -Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência
concede a palavra ao Relator, .Senador Pedro Simon, para
justificar aqUilO que foi solicita,do no expediente que acaba
de ser lido pelo Sr. 19 Secretárió.
Enquanto rtáo Se inicia a oração do nobre Senador Pedro
Simon, a Presidência pede aos Srs. Senadores que se encontram nos seus gabinetes que venham imediatamente ao plenário, pois a Casa deverá deliberar sobre essa matéria, que
é de inquestionável relevância para a vida administrativa do
País.
Com a palavra -o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS~ Para justificar.~
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
há alguns erros singelos que, como não houve tempo para
corrig~rmos no substitutivo apresentado, e como achamos inconveniente fazer uma nova edição, solicitaríamos que os prezados Colegas os corrigissem no substitutivo que têm diante
de si:
1) Na alínea a do inciso I do artigo 15, onde se lê "doação", leia-se "dação". É fácil de entender, não é "doação",
é "dação";
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2) Incluir no inciso II do art. ()~, apôs a paliivra "reparaa palavra "adaptação";
3) Correção de remissão da alínea c do art. 15 do Substitutivo ao inciso X do art. 22, e não ao inciso XI, como consta.
Então, é ao inciso X, e não ao XI, a referência feita no
art. 15;
4) Correção no caput do art. 37. A palavra correta é
"protocolado'";
5) Inchiir parágrafo único no art. 118, por tratar-se de
redação já aprovada na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, relativa à emenda n9 80, verbis:
Art. 118.------ ........ --------·- .... ---------Parágrafo único. Não se aplica à empresa pública, à
sociedade de economia mista e a outras e-ntidades estatais
que explorem atividades económicas a vedação contida na
alínea a do § 3~ do art. 79 desta Lei.
São algumas correçóes, Sr. Presidente, que seria importante que os Srs. Parlamentares fizessem no substitutivo que
têm diante de sL Achamos melhor fazê-las do que emitir
um novo substitutivo.
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Prestados,
portanto, os escl3recimentos necessários pelo Sr. Relator, SeDador PedrO Simon, a Presidência considera incorporadas ao
Substitutivo do Relator as modificações por ele mencionadas.
Determina, por outro lado, que cópias sejam distribuídas
a todos os Srs. Senadores, solicitando, ainda, que se manifeste
sobre ela o nobre Relator da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, no momento próprio.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
É lida a seguinte
ção~\

EMENDA N• 85 - PLEN
Ao Projeto de Lei da Câmara n• 59, de 1992, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federai, constitui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Acrescente-se o §59 ao _art. 41~ _com a seguinte redação:
l\.rt. 41. "" ........... -..... -- --- ••. ---. --··--- ..... -- ·-- -- ... ----§ 59 'Para realização de obras, prestação de serviços_ e
aquisição dê bens, com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação
estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que oBrasil seja parte, decorrentes de acordos, protocolos, convenções
ou tratados internacionais, poder-se-á admitir as pertinentes
normas e procedimentos daquelas agências e organismos, aplicando-se, supletivamente, as disposições desta lei.
Justificação
Propõe-se a inclusão do § 5~' ac~a poique: ~s_ norma.s
é procedimentos adotados pelos orgamsmos fina~ceuos multilaterais, como, por exempl(), o Banco In!er~encano de Desenvolvimento - BID,-e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (Banco Mundial), são
idênticas para todos os países-membros. Não é possível, para
qualquer organismo de grande porte, elaborar normas específicas para cada um de seus países-mem~ros, principalmente
levando-se em conta que as legislações locais de muitos deles
têm duração efêmera e que seu corpo de advogados teria
de ser ampliado e continuamente atualizado.
O mesmo acontece em relação às agências oficiais de
crédito (Kreditanstalt fur Wiederaufbau. Overseas Economic
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Cooperation Fund etc.), que mantém relações financeiras com
uma infinidade de países, em decorrência de acordos firmados
com os países que representam, cujas normas, oportunidades
a todos mutuários, garantindo-lhes os meios para adequada
supervisão dos recursos pactuados.
No caso dos organismos financeiros intemaCioiiaiS, dos
quais o Brasil é país-membro, não seria desejável, nem conveniente, que ele contribuísse, financeiralnente, para o capital
desses organismos, sem que pudesse usufruir de seus recursos,
os quais seriam, então, destinados a outros países-membros.
Não se pode esquecer, também, os problemas concretos
com os quais se defrontam os mutuários de contratos de financiamento externo como a Embrapa, por exemplo, que, a fim
de cumprir suas obrigações contratuais, atrasou o início de
determinado projeto, caso em que irtdde comissão de compromisso, a fim de ter suas dívidas dirimidas pelo Egrégio Tribunal
de Contas da União.
Ressalte-se, também, que a Sabesp encontra-se em situação semelhante, respondendo a ação judicial, referente a processo licitatório decorrente de contrato de financiamento extemo, com visível prejuízo finãD.ceirO e operacionaL
Assim, com a inclusão do me_ncionado parágrafo, os preceitos do Estatuto Interno hannonizar-se-ão com as normas
vigentes no mercado financeiro internacional. -Senador_Beni
Veras.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nos termos
do art. 140, alínea a, do Regimento Interno, a Presidência
designa para proferir o parecer sobre a Emenda o9 85-PLEN,
em substituição à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
o nobre Senador Júlio Campos. - O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT. Para proferir o
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero chamar
a atenção da Casa, em especial dos Srs. Senadores que estão
em seus gabinetes ou em salas de reunião de comissões_, para
que venham ao plenário, porque estamos_ votando a nova
lei de licitações do Brasil.
E neste instante em que é dado o parecer sobre a lei
das liCitaçõeS estamos- recebendo uma emenda ag § 59 do
art. 41, de autoria do eminente Senador Beni Veras, nos
seguintes termos:
"Art. 41. .. .... , .... n••••••••••••••••••••w•-<••••••••••"'
§ 59 Para realização de obras, prestação de serviços e aquisição de bens, com recursos provenientes
de financiamento ou doação oriundos de agência Oficial
de cooperação estrangeira ou_- organismo finance1rc;>
multilateral de que o Brasil seja parte, decorrentes
de acordos, protocolos, convenÇões ou tratados internacionais, poder-se-á admitir as pertinentes normas e
procedimentos daquelas agênci~~ e orgailísinos, aplicando-se, supletivamente, as disposições desta lei.''
Trata...ge de uma emenda de real importância para o País.
à qual há de se ser favorável, porque trata de financiamento
externo, ou de pseudodoação, praticamente, como ocorre em
alguns acordos entre Bra~il e Itália e entre Brasil e Alemanha,
em que os recursos são repassados quase a fundo perdido.
Pedimos, ainda, ontem à noite, a9 eminente Senador
Pçdro Simon, Relator deste projeto de lei, que acatasse. em
nome da Comissão ·cte Serviços de Infra-Estrutura, esta emenda, no que S. Ex~ consentiu plenamente. Tenho certeza de
que, mantida esta emenda, com uma pequena modificação
. que foi apresentada no_s_ubstitutivo, ela merece todo o apoio,
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até porque o próprio Governo Federal e o próprio Ministro
Paulo Haddad fazem questão absoluta do seu aproveitamento,
o que melhorará substancialmente o relacionamento do Brasil
com organismos internacionais.
· É o parecer, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Màuro Benevides) - Nos termos
do art. 140, alínea aLç.o Regimento Interno, a Presidência
designa para proferir o parecer sobre a Emenda n9 85-PLEN,
em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o nobre Senador Pedro Simon.
O SR- PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para proferir
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou plenamente
favorável à emenda do Senador Beni Veras e ao parecer do
ilustre Senador Júlio Canipos~
Apenas acrescentaria uma pequena modificaçãO na redação: "seja a partir da referida licitação, poderá admitir subsidiariamente, mantendo os princípios basilares desta lei, as
normas e procedimentos daquelas entidades e as condições
decorrentes de acordos, protocolos, convenções e tratados
intemacioilais".
Estou plenamente de acordo, na forma dessa redação
que estou apresentando aqui, Sr. Presidente.
É a seguinte a subemenda apresentada:
SUBEMENDA 1-R Á
Emenda do Senador Beni Veras (solicitada pelo Ministro
Paulo Haddad)
Acatar com a seguinte redação:
'' Art. 41. Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisiçãO de bens, com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação
estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Bra~
sil seja parte, a respectiva licitação poderá admitir, subsidia~
riamente e mantidos os princípios basilares desta lei, as normas
e proc~?dimentos daquelas entidades e as condições decorrentes de acordos. protocolos, convenções ou tratados internacionais.''
Justificação
Realmente procede a preocupação do nobre colega, daí
o porquê de haver acatada a idéia exposta, desde que adotada
redação que náo venha de encontro à soberania nacional.
O objetivo é preservaras nori:ri3.s gerais explicitadas no substitutivo, ou seja, que se retire do texto a expressão "aplican~
do-se, supletivamente, as disposiçõeS desta lei", pois no nosso
entender os regulamentos dos organismos internacionais estariam se sobrepondo à legislação brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em discussão a matéria.
O Sr. Gerson CamS:tã.....: Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex~.
O SR- GERSON CAMATA (PDC- ES. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
venho acompanhando a tramitação deste projeto de lei, que,
no_ final,_ é uma fUsãO- de inúm~ras iniciativas com o mesmo
objetivo, juntainente com o Senador Elcio Alvares, que foi
o Relator da Comissão criada para analisar irregularidades
no relacionamento das empreiteiras com o Governo Federal.
Aquela Comissão.originou-se de denúncias feitas em Belo
Horizonte pelo Deputado Antônio Pontes, denúncias essas
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que antecipavam o resultado a que chegou a CPI do PC.
Quase sempre somos abordados n.um murlicípio do inteNa verdade, as denúncias feitas pelo Deputado Ponies eram
rior - isso quase não acontece ·comigo, mas com os demais
um preâmbulo daquilo que toda a CP! do PC acabou descoSenadores- por um eleitor que nos diz assim: "Vocês afastaram o Fernando Collor, mas o prefeito da cidade está" roubanbrindo, depois a Comissão Especial de Investigação do Senado
acabou confirmando e o Plenário do Senado acabou deci- do. Vocês não vão tomar uma providência?" E temos que
dindo.
· explicar a ele que essa providência só pode ser tomada pelo
Tribunal de Cont~s ou pela câmara municipal. Vo_lta o eleitor
O resultado daquela denúncia foi o requeriniento de uma
a dizer: "Mas o prefeito comptou- todos os vereadores e não
Comissão Parlamentar de Inquérito~ cuja IniCiativa, Se não
me engano, foi do Senador Humberto Lucena.
há_jeito de pegá-lo pela câmara municipal". Ent~~' não_conseguimos um resultado definitivo;liriipo, de melhorar a situação
O Senador Rui Bacelar acabou sendo o Presidente da
do político perante a sociedade brasileira, se não houver um
Comissão e redigiu as pergu-ntas feitas, e dos questionamentos
esforço coletivo de toda a classe política. Isso o que o Conque foram ali colocados, dos defeitos que conseguiu observar
gresso está fazendo, que seja uma diligência permanente das
nos furos da legislação, S. Ex~ elaborou um anteprojeto de
a~sembléias -e das câmaras municipais.
lei, juntamente com a Assessoria da Comissão, ouvírido todos
os seus companheiros. O Senador- E leio Alvares foi o Relator
Há o art. 1" que me preocupa. Ele está otimamente redida CPI e um dos seus autores. Depois houve uma iniciativa,
gido. A Constituição Federal está~ otimamente bem redigida.
também, do Governo Federal, que mandou uma mensagem
Mas os prefeitos e os góveinadores estão burlando a Constiaqui, para o Congresso, e o Tribunal de Contas da União.
tuição e vão burlar tanlbém essa nova lei. Quando ela diz
O Governo Federal desejava mostrar que talvez ele até quique: "As licitaçõeS se destinam a selecio11ara proposta mais
vantajosa para a administração- públici- e será -processada e
sesse consertar, porque o pessoal já estava descobrindo que
julgada em estrita conformidade com os princ!pios básicos
a coisa estava muito desajustada por baixo e que as denúncias
do Deputado Pontes tinham fundamento.
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publici·
dade, da vinculação do instrumento conv~tório do julgaO resultado de todo esse trabalho, feito a dez mãos,
mento e objetivos que lhes são correlatas". Na lei, muito
se consubstancia no substitutivo do Senador Pedro Simon.
bem citado. Entretanto, há um processo que ocorre no Brasil
S. Ex~ aproveitou, da leitura que faço aqui, as -boas idéias
e que todos temos conhecimento dele de que as licitações
de um lado, retirou as que talvez não produzissem tanto efeito
e as concoi'réncias públicas funcioniun ao contrário. Toda vez
como lei, e acho que chegamos agora, com essa emenda final
que
um órgão publico publica um edital de licitação, na verdado Senador Beni Veras, a um projeto importante, fundade,
não
é o poder público que vai escolher a _melhor proposta
mental e que continua o trabalho que o Congresso Nacional
..
como está feito na lei.
fez através da CP! das Empreiteiras, da CPI do PC, logo
Sabemos
que
as
empreiteirãS
se
reiiilem
antes
-e
sãbem,
a seguir, nas inve-stigélções que a Câmara Federal promoveu,
mais
ou
menos,
que
ocorreram
novos
editais
naquele
estado
as investigações presididas pelo Senador Elcio Alvares na Coe eles dividem o território brasileiro. EDtãÕ~ escalawse urna
missão Especial de Impeachment do Senado. Esse trabalho
empresa para_ganhar um_a licitação em Mato Gr9sso,_ outra
deve continuar eprossegue exatamente nesta manhã, quando
no Espírito Santo e oUtra- em oUtrO trecho diferente. Então,
o Senado vai votar o substitutivo Pedro Simon, que traça
eles acabam escolhendo quem é que vai fazer o serviço. E,
normas, coíbe abusos, acerta situações, impõe uma legislação
quase sempre também, acabam ditando o preço.
mais rigorosa do que o caduco Decreto n"' 2.300, sobre as
Há necessidade de que organismos que possam penetrar
licitações federais.
mais dentro da contabilidade dessas empresas partieipeili do
Preocupo-me um pouco quando o projeto funde tudo
processo investigatório QUe o Tribunal de Contas da União
quanto é tipo de licitação, ou seja_, uma licitação de publicifaz, porque senão ocorr~r i~_tere~os_ uma ótima lei e I,Uila
dade é feita como ·urtla-Iidiação de um prédio, uma licitação
ótima lei não aplicada.
de uma linha de ónibus como uma licitação de uma rodovia
Eu, ao me referir a -isSo, queto citar Um fatO que eStá
quando são assuntos totalmente diferentes. Eu acreditava que
acontecendo agOra no EspíritO Sãnto e que essa )ei já vai
logo que o Senado recebesse o projeto, a iniciativa melhor
coibir, que é o seguínte: aprovàmós, no ano passado, uma
que poderíamos fazer seria dividi-lo em dois ou três projetas,
autorizãção·do aval da União de uma extensão-do aumento
em duas ou trés leis - uma regulamentaria as concessões
da càpacidade de endividamento do Espírito Santo, pa:ra capde rádio e televisão, a outra regulamentaria o transporte coletação de 75 milhões de dólares d9 Banco Internacional de
tive, outra, as concqrrências de publicidade e uma outra, as
lnvestimeõtos.
_
_
concorrências de obras públicas. Mas todos esses-processo-s,
O Relator do ·projeto foi o Senador Elcio Alvares, e
todas essas situações colocadas numa única lei é melhor do
toda a bancada dÇ) Espírito Santo pedi1,1 urgência e lutou pela
que aquele malfadado Decreto n"'- 2.300, que provOcou toda
-aprovação daquele projeto, que significa, no final, a aplicação
essa onda de corrupção, ~de desmoralização da função pública
de 125 milhões de dólares n~ rodov;ia~ do Espírito.
no País inteiro.
No dia em que votamos aquele projeto, eu disse que
iria vótar a favor, mas sabia que parte daquele dinheiro seria
Então, o substi~utivo do Senador Pedro Simon _atinge
quase a perfeição, porque ele foi democraticamente acolhendo
desviado. Pois bem, aconteceu o que eu havia profetizado.
as boas idéias, as -60as sugestões. Acredito que aprovada esta
Aliás, em matéria de corrupção no Espírito Santo, fazer profelei, tudo aquilo que o Congresso_ fez na limpeza que se promocia é fácil.
veu na alta cúpula brasileira prossegue agora. NecessitaHouve a licitação- os organisMos internacionais exigem
ríamos até de fazer. com -qúe_ as assembléias legislativas, as
que a licitação seja publicada nos grandes jornais brasileiros
câmaras municipais se aliassem a um trabalho como esse,
- , e venceram apenas empres_as de outros Estados: quatro
porque é com base na lei, s6 através da lei, que vamos mudar
empresas ·mineiras e duas paul~tas. Então aconteceu o seguinos costumes no Brasil.
te: para dar a ordem de serviço, o Governador mandou chamar .
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os empreiteiros e disse~ lhes_ que tin_ha~ _que dar 40% para
essa finna, 30% para aquela e 60% para aQueloutra. Três
dessas firmas são do próprio Govemador. Não participaram
da licitação, mas estão fazendo a obra.
Ocorre lá outro epiSódio interessante.--Isso me foi contado

por um empreiteiro que disse: "se você tornar_ isso público
e citar o meu nome, eu desmentirei". É o seguinte: a empreiteira cede o contrato e recebe 6% de volta, sendo que uma
empreiteira transferiu todo o contrato para a CoeiD.p, que
é uma firma do Governador, e, sem fazer nada; recebe 13%
de volta.
Como aptirar um neg'óció- desse-?

Se não houver uma CPI na assembléia, que quebre o
sigilo bancário das empreiteiras e verifique a troca de documentos e cheques entre elas, não se provará nada. Mas isso
é verdade, porque todos os empreiteiros reclamaram que tiveram de transferir parte dos contratos.
Cóniõ abrir uma CPI na Assembléia Legislativa do Espírito Santo? Não é possíVel fazê-lo, porque o Governador,
·
usando seus métodos, manobra a Assembléia Legislativa.
Recentemente, terminada a eleição no Espírito Santo
- o Senador Elcio Alvares sabe disso -; descobriu-se uma
eç>rrupção eleitoral generalizada. A Assembléia Legislativa
obteve 16 assinaturas de Deputados para instaurar uma CPI.
O Govern:ãdor mandou chamar os Deputados, no Gabinete,
e doze deles retiraram as assinaturas e a corrupção ficou legalizada. S. EX' corrompeu os Deputados para fazê-los retirar
a assinatura. É um processo que todos temos que lutar contra.
Mas se toda a classe política e se todo cidadão brasileiro
não se conscientiza disso, o excelente substitutivo do Senador
Pedro Simon irá cair nO v::izio, ira desaparecer. Porque é
uma bela lei, mas a chamada lei que não pegou; a lei que
o Judiciário- nãO ilplica; a lei que a soCiedade brasileira não
briga para vê-la aplicada; mas uma excelente lei.
Acredito que junto com essa lei que iremos aprovar hoje,
talvez a mais importante atitude do Congresso Nacional depois
do processo d_o_ impeachment, é a votação desse substitutivo
do Senador Pedro Simon. Ela não surtirá os efeitos necessários, se nós, do Congresso Nacionar;·n-ao tOmarmos iirilCiativa
de começar uma cruzada brasileira nas assembléias, nas câmaras municipais, em tõdo o País, para que_ a classe política
se conscientize e isso Vire, tanto quanto a ConStituição; uma
bíblia de todo o administrador público; o catecismo de todo·
o administrador público~ Faça ele dessa lei a mostra para
a sociedade brasileira, da transparência, da seriedade, da honestidade da administração pública.
O Sr- Elclo Alvares- Permite V. Ex• um aparte?
O SR- GERSON CAMATA- Com prazer ouço V. Ex•
O Sr. Elcio Alvares - Senador Gerson Camata, -a sua
intervenção, hoje, durante a discussão e votação desse projeto
que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal,
que institui normas para a licitação de contratos da administração e dá outras providências, nos permite fazer também,
lateralmente, um comentário que julgamos da mais alta importância. Quando foi redigida a carta de Belo Horizonte, que
participaram vários empreiteiros da construção civil, essa carta
provocou um impacto no País. É importante, hoje, fazermos
unt _registro histórico. Naquela época, já se comentava com
insistência que o Sr. Paulo César Farias aparecia em várias
transações como intermediário de obraS públicas, fazendo com
que as grandes empreiteiras nacionais se submetessem a sua
influ~ncia no governo. Na ocasião, logicamente, não havia
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uma CP!. Era difícil provar, documentadamente, as afirma·
tivas dos empreiteiros que já não suportavam mà.is ós elevados
índices de percentuais para obtenção- de obras públicas. E
n~digin~:m a carta de Bel9 I:Iorizonte. Um documento vigoroso
mas se fosse examinado sob a ótica documental p_ecava porque, naquela época, a corrupção não tinha documentos~ Em
face da carta de Belo Horizonte, o Senador RUY naCelar,
que trabalhou dedicadamente como Presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída, requereu a CP! da qual
fui Relator. Confesso, sinceramente, foi um dos momentos
mais dolorosos quan~op~r~bemos que a sombra do Decreto
no:> 2.300. eram feitos vários artifíCios no sentido de laquear
a adminísfi"ação e tOdos aqiuile que quisessem realmente gerenciar os negócios do Estado com honestidade. O _fato mais
grave surgiu logo de saída para a Comissão, era o chamado
preço oculto, que é uma das modalidades que tem <J_Ue ser
· examÍJl;ad~ e foi exami~ada, na ocasião, como o mais propício
instruinento da corrupção neste País. Ou seja, a administração
pública queria contratar uma. obra, elegia, através de uma
Comissão, um preço, que era chamado o preço oculto, e ganhava a_ concorrênci~ aquele empreiteiro que apresentasse
o preço mais ou meiJ:--'os perto do chamado preço oculto. Imagine duas ou três p"essoas detendo o valor do preço oculto.
Acpnteceu- o episódio, que a CPI apurou na ocasião, que
é b,erp. signifi.catfvó: Uma obra, aqui, no Distrito- Federal,
da ordem de oito bilhões de cruzeiros, a diferença e-ntre o
preço oferecido e o preço oculto, foi da ordem de cinqüenta
e três mil cruzeiros, para que os Ses. Senadores tenham Uma
idéia de como esse preço oculto foi manipulado. A Comissão
tomou _}mediatamente uma providência e feZ ·uma cO_m~ni
cação-ao Tribunal de Contas da União que, através de um
voto lapidar do Ministro Luciano Brandão, teve a oportunidade de não permitir mais que a prática do preço oculto
fosse admitida no País. A partir daí, sem termos os documentos, infelizmente, mas diante da "realidade que as concorrências eram fraudadas, as licitações eram_ manipuladas, a
Comissão pensou em redigir, como o fez, um projeto de lei,
fazendo coni que o Decreto n 9 2.300 fosse expungido exatamente desse sistema de artifício que permitia a fraude de
concorrência. Surgiu daf um projetO de lei, que tive a oportunidade de assinar juntamente com o Seriador RuY B,acelar
e tOdos os integrantes da Comissão, que, hoje, para a alegria
nossa, compõe o substitutivo Pedro Simon. Quero analisar
o substitutivo Pedro Simon numa homenagem, tambéin; ao
Líder do Governo e a esse Senador que teve a grande visão
de compreender que um assunto desta magnitude -inclusive
havia aqui também um projeto do Senador Fernando Henrique Cardoso- não poderia ser feito sem uma discussão ampla
de todos os segmentos envolvidos no proce-sso_ de licitações.
E foi realizado nesta Casa um seni.iD.ãiiO que- queda deixar
claro que todas as licitaçõeS teri3ni de ocorrer dianté de- uma
transparência total. O Senador Pedro Simon t'eve eSsa visão
clarividente de que um assunto dessa importância teria de
ser debatido com todos os segmentos. Participei, irtclu~ive,
de uma das sessões fazendo uma ligeira palestra, sustentando
os pontos de ':'ista da CPI e, hoje, verifico que o súbsti~dvo
do Senador realmente con_seguiu - até onde foi possível compatibilizar o interesse de todas as partes envolvidas. Mas
deixaria a par do cumprimento pelo substitutivo -- que me
parece um instrumento muito adequado no combate à corrupção -,-que deve ser u~a norma perma~~nte .~o Có~J?D_rta
mento dos administradores e dos legisladores, principabp.ente
dos Senadores da República. Eu gostaria, também de fazer
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um comentário- perdoem~me os meus Colegas se enveredo
para o aspectO estcidual. :Senipre prOcú!ei falar, abordando
os temas que estão dentro do debate do __ Senado Fed~rÇtl.

Mas o Senador GerSon Camata nOs ti'az -uma visão d0 Est&do
que precisa~ já neste momento, ser registrada, para" que não
se perca a ótica desta ação que culminou com a saída do
Presidente Fernando Collor do Mello. Não é somente parar
no Presidente Fernando Collor de MeJlo - e aí não díscuto
a posição pessoal do Presidente, mas discuto exatamente por
aqueles, como o Sr. Paulo César Farias, que à sombra da
administração tentaram levar vantagem. O Senador Gerson
Camata tem feito algumas denúncias sérias--do E~píiito Santo
e, lamentavelmente, o Governo do Estado não tem respondido de forma concreta. Alguns elementos, acólitos do governo, vêm ao jornal e contestam com ironias, procurando atingir
a dignidade do Senador Gerson Camata, qtie foi um Governador que passou pelo Estado do Espírito Santo com o maior
índice de dignidade possível na administraç~o da coisa pública;
foi um Governador que teve o seu exemplo de probidade
e de honradez exaltado por todos nós. Até- a-gora ~o~o-o-vemo
do Estado do Espírito Santo não está dando resposta a essas
acusações formuladas pelo Senador Gerson Cãmatâ. Isso que
o Se[lador Gerson Camata está falando, quero deixar claro,
foi considerado natural por um Diretor do DNER, achando
ou, ela pode sobstabelecer o trabalho como se houvesse a
responsabilidade da qualidade técnica do trabalho e confiando
no empreiteiro o cOmetimento da tarefa oficial. então acho,
Senador Gerson Camata, que infelizmente as coisas do Espírito Santo não estão tendo explicação, mas, no momento em
que estamos ·votando esse substitutivo do Senador Pedro Simon, ganhamos realmente um instrumento de trabalho adequado. É preciso que esse exemplo frutifique~ no Espírito Santo; que a nossa Assembléia Legislativa, composta de deputados dignos, honrados, tenha o cuidado que teve o Congresso
brasileiro de apurar .essas irregularidades, que culminaram,
inclusive, com tr imPeachment do Presidente _da R~pública.
O Poder Legislativo rláo pode ficar insensível ao clamor público. Quando existe clamor público, como foi a Carta de Belo
Horizonte, é sinal de que alguma coisa e_stá- errada, e V.
Ex" tem sido o intérprete, com muita objetividade, desses
clamores que vêm do Espírito Santo. Acho que o Governador
Albuíno Azeredo não deve substabelecer para terceiros a defesa do seu governo. S. Ex~ tem que vir a público desmentir
essas acusações, principalmente quando partem de um Senador da República, da envergadura do Senador Gerson Cama~
ta. Quando estive no Espírito Santo, verdadeiramente preocupado com o sucã.teamento- do Estado, nos setores de saúde
educação e segurança pública, fiz algumas críticas. E, a exení
pio do que aconteceu com o Senador Gerson Camata, o Governo, através de interpostas pessoas, vem dar uma resposta
que não satisfaz a opinião pública. Então, Senador Gerson
Camata, hoje, prazerosamente, vamos votar esSe Substituiivo,
na certeza de que é parte integrante de um processo em que
o Senado da República e a Cámara dos Deputados participaram com tanta atividade. Não vamos pennitir que na administração pública se façam negócios à sorrelfa e que possa
a mesma permitir o enriquecimento ilícito de terceiros. Nesse
sentido, o substitutivo Pedro Simon é claro~ transparente e
nos dá uma tranqüilidade total de que, se alguma coi_sa houver,
não será mais coin a complacência do texto legal, conforme
OC!Irria à sombra do Decreto n• 2. 300. ~Quero parabenizar
o Senador Pedro Simon pelo sentido democrático do debate.
Achei que foi o grande mérito desse sêu substitutivo. Convo-
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cou todos os segmentos da sociedade. Todos debateram à
luz do sentimento, que quero regiStrar também, de amor profundo à honestidade das coisas públicas. E o resultado aqui
está: se não é um trabalho perfeito, pois a perfeiçáo às vezes
está muito distante da nossa vontade, ele se aproxima exatamente desses propósitos básicos de preservação da administração pública. E a V. Ex•, neste momento;- quero externar,
como seu com-panheiro de Bancada, Senador pelo Espírito
Santo, a minha solidariedade, no seu destemor de lutar pela
moralidade das coisas públicas no Estado do Espírito Santo
e fazer um apelo ao Governador Albuíno Azeredo, que toda
vez que houver uma acusação, S. Ex• venha pessoalmente
rebatê-la e faça através -de docmtteiltos, para que não haja
sombra de dúvida a respeito dos negócios que- e_stão sendo
realizados no Espírito Santo. Cumprimento, portanto? V. EXf,
Senador Gerson Camata, não só com a solidariedade do com~
panheiro, amigo e admirador, mas também com_ a responsabilidade de .Senador pelo Espírito· Santo. TemoS de trazer,
à luz da verdade, todo esse debate para que não haja dúvida
nenhuma na transparência dos negócios que estão sendo reali·
zados_ no Espírito Santo.
O SR. GERSON CAMATA - Senador Elcio Alvares,
agradeço a V. EXf pelo aparte. ~le se torna um depoimento
importante na discussão deste substitutivo ~o Sena~o~ Pedro
Simon, -principalmente, po~que ele tem mwto das 1dé13s que
V. Ex•. defendeu e que, juntamente com o_ Senador ~uy
Bacelar, transformou em artigos e parágrafos, naq~ele projeto
originário da CPI das empreiteiras, que foi comO a semente
que produziu tal substitutivo.
A luta e o esforço desenvolvidos ali por V. EX'. rel?resentam essa ·árvore que o Senado vai, praticamente, entromzar
como árvore da decência e da moralidade na administração
pública brasileira.
·
.
· ' Depois da Votação do impeachment, esse é o passo mais
importante que o Congresso Nacional dá na tentativa de se
"passar o Brasil a limpo" e de melhorar as condições da moralidade pública e da administraçáo pública brasileira.
O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V. Ex• um aparte?
~O SR. GERSON CAMATA- Concedo o aparte a V.
Ex• _ --- - --O Sr. Nelson Wedekiil- Senador Gerson C:imata, certamente, V. EX' já sabe que não pedi este aparte para discutir
o projeto, mas para, pelo menos uma vez, f~zer a defesa
do meu companheiro de partido, Governador Albuíno Azere~
do. As outras denúncias que V. EX' trouxe a esta Casa foram
por mim respondidas aqui me~mo, e com document~s. As
afirmações de que as empresas ganhadoras de deternnnadas
:iiCifações Ou concorrências, ·no·ESpírito Santo, são áo Governador Albuíno Azeredo, isso não está comprovado, absolutamente· ao contrário, os documenf:os demonstram e há evi~ên
cias que -ãquelas ~ffipresas não pertencem a S. EX', a menos
- como disse V. EX'" - que sejam de "testas de ferro" do
Governador. Mas isso não comprova absolutamente nada.
Quero lembrar que, no Estado do Espírito Santo, em todas
as concorrências, 'jUnto com--o ·proceSso licitatório no~al,
previsto na lei, também há uma comissão que não é só de
pessoas do governo- sabe disso V. EX'-, há represen~ções
da sociedade civil. A Ordem dos Advogados do BraSil, por
exemplo, tem uma participação nessa comissão que tr~ta _de
todas as licitações ·e concorrências do Governo do Espírito
Santo. Quero também lembrar a esta Casa, Senador Gerson
Camata, que-v. Ex•, num deterin.inado momento, levou um
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envelope à Mesa, fez algum suspense, dizend_? que uma determinada concorrência seria ganha por determinada pesso:a, cujo nome estaria nessa concorrência.
~

O SR. GERSON CAMATA- Senador, realmente está
Já.
O Sr. Nelson Wedekin -Senador Gerson Camata, aquela
afirmação de V. Ex• não se configurou, até porque o Governador Albuíno Azeredo - e fui o portador do convite convidou V. Ex~ para participar do processo licitatório, além
de ter aberto todos os envelopes diante da imprensa e diante
de todas essas entidades da sociedade civil. Numa palavra,
Senador Gerson Camata, faço a defesa do meu companheiro
de partido e que, em todas as o~iões tem, sim, respondido
- esta observação que faço já não é tanw a V. Ex• quanto
ao Senador Elcio Alvares, já que não posso apartear o aparte.
Nada tem ficado sem reposta, porque sabe o Governador
Albuíno Azeredo que V. Ex!' é um opositor muito cáustico,
duro e lhe faz críticas - está no seu papel ~ todas as vezes
que tem qualquer problema na imprensa do Espírit~ Santo.
Denúncia daqui ou de acolá quase sempre tendo ongem na
sua palavra, há também esclarecimentos, respostas. Quase
sempre, S. EX' me manda documentos que demonstram.que
as afirmações de V. Ex•, para dizer o mínimo, são discutíveis.
Então, eu nem quero entrar no mérito, se há ou não, no
Espírito Santo, procedimentos irregulares. Não posso entrar
no mérito, mas quero aqui deixar a palavra d? governador.
É a sua palavra, Senador Gerson Camata, e veJO agora, também, a palavra do Senador Elcio Alvares contra a palavra,
contra os procedimentos e contra as respostas adequadas,
a tempo e hora, do Governador Albuíno Azeredo.
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O Sr. Nelson. Wedekin - Ah! Perfeito. Portanto, não
tem nada a ver com o Governador Albuíno Azeredo. V. Ext
mCsinO eStá Clizeildo isSo. V. Ex• a~irou mal,_ tanto é que
o Tribunal de Contas da União condena quem? Os diretor~s
ou ex-diretores da Vale do Rio Doce. O Governador Albuíno
Azeredo não tem nada a v~r com isso. V._ -~X' envolveu o
Governador. Acho que quem se deu mal nessa denúncia,
Senador Gerson Camaia, foi V. Ex•

O SR. GERSON CAMATA :_V, EX' gosta dele, a amiza_
-de os une, mas V. EX' não pode dizer isso.
Todos os fatos aconteceram no Estado do Espírito Santo,
registrei-os em discurso feito aqui, há dois anos. O Governador se autopromoveu, foi um festival de gastos, há despesa
de caixas de uísque, todas essas coisas. Eram despesas do
Governo do Estado do Espírito Santo. Quando fiz a denuncia,
perceberam que não cabia a~ Governo do Espírito Sant~ aquele tipo de despesa, transfenram-na para a CompanhUI Vale
do Rio Doce mas o Tribunal de Contas a condenou. Tenho
a lista das d;spesas. Pãgamento de cachê a artistas ~mais
de três bilhões de cruzeiros- Neguinho da Beija-Flor, Banda
Pirata do Asfalto Amantes do_ Pagode. Custos adicionais:
táxi aéreo, um bilhão e tanto; passagem dos técnicos, impostos
e serviços de execução; mais cachê de artistas, litros de uísque,
'passagens áreas, hospedagem, transporte local, etc.
.
Quer dizer, o Tribunal de Contas reconheceu qu: aqwlo
que eu havia denunciado era irregular. E todos os duetores
da V ale do Rio Doce --alguns ainda estão aí- vão devolver
dois bilhões e setecentos mil cruzeiros dos bolsos deles aos
cofres da companhia. A despesa era do Est~do do Esp~t'!
Santo e eles a transferiram para a Vale do Rto Doce. Atiret
na porca, ela saiu e pegou no leitão, mas a porca e o le~tã~
estão profundamente atingidos.
O SR. GERSON CAMATA - Eu agradeço a V Ex•
pelo aparte e acredito que o de"ate é importarite. Até louvo
QcSr. Elcio Alvares- V. EX' me permite um aparte?
a V. EX' pela lealdade que tem demonstrado ao governador.
O SR. GÉRSON CAMATA- Com muito prazer.
Por quê? Porque o governador não tem aqui nenhum Senador
O Sr. ·Eicio Alvares - Já fui advertido - e acho que
do Espírito santo com S. Ex•. V. Ex• tem sido o quarto Senador
todos nós' estamos imbuídos disso - que estamos discutindo
do Espírito Santo, com muita honra, aliás, para nós.
um prqj~to da mais alta importância do Sen~dor Pedro Simon.
Mas veja V. EX', naquele dia, eu m3l!_~ei um envelo~
Mas
Jt'ão podemos deixar de fazer um reg:tstro. E _com todo
para a Mesa dizendo que os contratos do ~ID, a consultona
apreço qu"e me merece o Senador Nelson Wedekm - esta
seria ganha pela firma CAB-Copavel. Sao duas firma~ da
mesma empresa. Ganhou uma terceira, mas já transfeou o _ Cjlsa tem de ter conhecimento - o Governador Albuíno_ Aze-vedo não está respondendo às acusações. Ele coloca mtercontrato para a CAB-Copavel qw: está Já trabalhando sem
'Postas pessoas, e a parte docu~ental, permita-me, Senador
ter ganho a licitação. Simplesmente tranSfenu o contrato: ~o
Nelson Wedekin, é muito séria. Essa acusação de V. EX'
tão, não adianta ganhar, se depois a empresa transfere a licitaem relação à visita do líder Nelson Mandela, é evidente que
foi
o Governador que solicitou à· Companhia Vale d~ _!ti'!
ção. Veja V. Ex; outro
a
Eu
Doce e fizeram o despêndio desses _custos, através de Shows
aqui o problema da ida de Nelson Mand.ela ao Espírito Santo,
artístlcos como é reportado por V. EX'. Tenho tido o mesmo
há u'm ano e pouco, quando ocorreu um festival de gastos
comporn:mento de V. Ex•. Votamos ontem a unanimid~de
irregulares. Eu me lembro até de que V. Ex• respondeU: às
da bancada, com o Senador João Calmon, a rolagem da dívida
minbas denúncias. Quando eles perceberam que os gastos
do Estado do Espírito Santo. Como não é o momento adequaeram realmente irregulares, eles_ os tr~s!e~am par3: a Comdo vamos voltar a esse assunto do Governo do Espírito Santo
.
panhia Vale do Rio Doce, que- pagou tudo.
~os fazer coro a V. EX•, riO que tange às denúncias que
Da gestão passada, alguns ainda estão lá, e o Prestdente
sejam
fundamentadas, e encerramos, aqui, o nosso aparte, ·
Itamar Franco tem que tirai todos os diretores da Vale do
Apenas
para esclarecer ao nobre_ Senador Nelson Wedekin
Rio Doce, do Governo Collor, e todos os Membros do Conseque às versões que vêm do Governador Albuíno Azeredo,
lho Administrativo a devolverem dois bilhões e setecentos
às veies, não corresponde à realidade do debate em relação
milhões de cruzeiros do bolso deles aos cofres da Vale do
ao Estado do Espírito, e, coin o apreço que ~()s_ ·merece_ o
Rio Doce.
eminente representante_ de Santa Catarina, nós, mais adiante,
Quer dizer, a denúncia que eu havia feito aqui, e que
dentro da linha de V. EX', porque estamos fazendo algum
o Governador tachou de mentirosa, não era mentirosa. O
levantamento do EspíritO Santo, v8mos demonstrar cl~en
Tribunal de Contas provou que não era. Isto é, atirei na· te que o Governo do Espírito Santo não tem aquela imagem
porca e acertei no leitão.
· que ele está vendendo para o Senador Nelson Wedekin.

f~to ~~oito l~mbrá-lo.

~enunciei,
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O SR. GEll.SON CAMATA- Muito obrigado, Senador
Elcio Alvares.
Voltamos, então, agradecido à intervençãO de V. Ex\
que conhece bem a situação do Estado do Espírito Santo,
ao debate propriamente do Substitutivo Pedro Simon.
Vinha eu, antes de entrar nesse parêntese sobre o Estado
do Espírito Sarito, dizendo que, normalmente, toda lei começa
a ser burlada. Se não temos um Judiciário atuante, se não
temos vereadores atuantes, se não temos administradores que
agem com transparência, eles já começam a arranjar um gan·
cho para poder burlar a lei.
Por exemplo, o art. 2-:>. Existe, aqui, urna coisa interessante que vai ser burlada, porque ela já es_t~_ ~endo burlada,
hoje, no Decreto-Lei n9 2.300.
Diz ele:
'' Art. 2~ - As modalidades de licitação a que se
referem os incisos I e III do artigo anteríor serão determinadas em função dos seguintes limites, tecido em
vista o valor da contratação:
a) Para obras: convite, até 1 bilhão de cruzeiros;
tomada de preço, até 10 bilhões de cruzeiros; concorrência, acima de 10 bilhões de cruzeiros."
O que os Prefeitos estão fazendo hoje? Hoje tem um
limite que é um pouco mais baixo. Com uma carta-convite,
ele chama três amigos e diz assim: "Fulano, você apresenta
o preço tal, que você-vai ganhar; depois o outro ganha a
Outra; e, aí, você me arranja tanto por cento". Assim que
é a conversa. Eles estão fazendo o seguinte: ele põe assim:
':Tornada de preço para terraplanagem do terreno onde será
cOnstruída a escola"; vai no limite. Então ganha o amigo_
dele, vai lá e terraplana. Diz assim: "Tomada de preço para
fornecimentO de tijolos e telhas para construção da escola";
vai no limite. Ele não faz licitação. Depois: "Tomada de preço
para as obras de construção de alicerce". Então, com cinco
tomadas de preço, ele faz uma obra de 10 bilhões de cruzeiros.
E vão continuar fazendo.
Então·, _teria _que ter aqui, queria sugerir, que a obra
é indivisa. A ·escola, o prédio que vai ser construído tem
que ser indiviso_._ Ele não pode ser seccionado em vário tipos
de licitações oti toniadas de preços, porque ela continuará
sendo burlada, como está sendo burlada a legislação de hoje.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, cumprimento, mais uma
vez, os Senadores Pedro Simon, Ruy Bacelar, Elcio Alvares,
tOdps aqueles parlamentares que, com a sua precupação com
a transparência- da administração pública e com a honradez
dos políticos brasileiros, colaboraram, de uma maneira definítivfl, na elaboração desse projeto.
_
. - O-Senador _P_edro _Simon teve a virtude de reunir todas
eS::;'a;; dúvidas, to_das eSSas aspirações e transformá-lo nesse
- - substitútivo. · · - ·
' Repito"~ -o p3.ss0 que vamos dar agora, aprovando-o, _é
o mais importante passo que damos depois da aprovação do
impeachment, colocando à disposiÇão dos legisladores brasileiros, do Judiciário"-brasileiro, dos adminiStrãdores brasileirps, uma lei qUe me parece quase perfeita e quase complet3., na busca dà transparência dos atos da administração pública. E: quando eles fore:in tão transparentes quanto essa lei
pede' e determina, a ima"gem de todos nós políticos perante
a opinião pública será muito melhor.
~
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito
bem!)
-7

-
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Prossegue
a discussão da matéria.
A Presidência consulta os nobres Relatores, Senadores
Pedro Simon e Júlio Campos, se desejam disSertar sobre a
matéria agora. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-_:_ O nob;e
Relator, Senador Pedro Simon, ao apreciar a Emenda n~"85/93,
de Plenário, de autoria do nobre Senador Beni V eras, após
o parecer favorável emitido pelo Senador Júlio Campos, apresentou uma subemenda.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretáiio.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 76, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, da subemenda
a Emenda n• 85/93, de Plenário (Sen. Beni Veras) para que
seja incorporada ao substitutivo da CCJ.
_
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Pedro
Simon.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
o requerimento, a matéria a que se refere será votada oportunamente.
Em votaç_ão o ~ubstitutivo, ressalvadO o deStaq"Ue:
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a matéria destacada, a subemenda de autoria
do Senador Pedro Simon, à Emenda n• 85/93, de Plenário,
de autoria do Senador Beni Veras.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada a subemenda.
Fica prejudicada, em conseqüência, a Emenda n9 85/93.
Aprovado o substitutivo e a subemenda, fica prejudicado
o projeto. _.
_
_
__
_ __ _
A matéria vafà Comisscto_Úiretora, a fim de ser redigido
o vencido para o turno suplementar.
O Sll.. Pll.ESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo redação do vencido, que será lido pelo Sr. 1• Secretário.
É lido o seguinte

PARECER N• 14, DE 1993
(Da Comissão Diretora)
J!edação do vencido, para o turno suplementar,
do substitutivo do Senado ao frojeto de Lei da Câmara
n• 59, de 1992 (o• 1.491, de 1991, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido,
para o turno suplementar, do substitutivo do Senado ao Pro~
jeto de Lei da Câmatà n• 59, de 1992 (n' 1.491, de 1991,
na Casa de origem), que regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui narinas para licitações e contratos da Administração Pública, e dá outras providências.__
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de janeiro de 1992.
.- Mauro Benevides, Presidente - Márcio Lacerda, Relator
- Lncldlo Portella - Rachid Saldanha Derzi.
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ANEXOAO PARECERN44. DE !993
Redação do vencido para o
turno suplementar do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da
Cãmara ll 0 59, de 1992 (n° !.491,
de 1991, na Casa de origem)

Estabelece normas gerais
sobre licitações e éontratos
adn!Uústrativós
e dá outras
providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
SEÇÃO I
DOS PRINCÍPIOS
Art. 1o

Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e
contratos adn!Uústrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienações e locações no ãmbito dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos
órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista
e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios (CF. art. 22, XXVII).
Art. 2° As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública,
quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de
licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.
Art. 3° A licitação se destina a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, e será processada e julgada em
estrita conformidade cOm. os princípios básicos da motivação, da legalidade,
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ca mohlirade, da pmbidade, da igualdade, da impessoalidade. da
publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhe são correlatas.
§ 1o É vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou
tolerar, nos ates de convocação, cláusulas ou condições que:
a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do
procedimento licitatório;
b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da
naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes, ressalvado o disposto
no art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991;
·
c) estabeleçam tratamento diferenciado de natureza comercial,
legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas
brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e
local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências
internacionais, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo e no art. 3° da Lei
n° 8.248, de 23 de outubro de 1991.
§ 2° Em igualdade de condições, como critério de desempate,
será assegurada preferência, sucessivamente:
a) aos bens e serviços produzidos ou prestados por microempresas
ou por empresas de pequeno porte, assim definidas em lei;
b) aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas
brasileiras de capital nacional;
c) aos bens e serviços produzidos no Pals;
d) aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas
brasileiras.
§ 3° A licitação não será sigilosa, sendo públicos acessíveis ao
público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das
propostas, até a respectiva aberrura.
Art. 4° Todos quantos participem de licitação promovida pelos
órgãos ou entidades a que se refere o art. Io têm direito público subjetivo à
fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta Lei, podendo
qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não
interfira de modo a perrurbar ou impedir a realização dos trabalhos.
Art. 5° Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações,
dispensas e inexigibílidades, terão como expressão monetária a moeda
corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 41 desta Lei.

e

SEÇÃO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

I - obra - toda construção, reforma, recuperação, ampliação,
realizada por execução direta ou indireta;
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II - serviço - toda atividade destinada a· obter detemrinada
uúlidade concreta de interesse para a Administração, tais como demolição,
conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação,
adaptação, manutenção, trariSporte, locação de bens, publicidade, seguro ou
trabalhos técnico-profissionais;
III - compra - toda aquisição remunerada de bens para
fornecimento de uma só vez ou parceladamente, inclusive aqueles fabricados
sob encomenda;
IV - alienação - toda transferência de domínio de bens a terceiros;
V - execução direta - a que é feita pelos órgãos ou entidades da
Administração, por seus próprios meios;
VI - execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com
terceiros, sob qualquer das seguintes formas:
a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução de
obra ou serviço, por preço certo e total;
b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução
da obra ou do serviço; por preço certo de unidades determinadas;
c) administração contratada
quando
se contrata,
excepcionalmente, a execução de serviços técnicos altamente especializados
ou, em caráter de extrema urgência, obras ou serviços, cujos custos, em
ambos os casos, não se possam calcular previamente, mediante reembolso
das despesas incorridas para a sua execução e pagamento da remuneração
ajustada para os trabalhos de administração;
d) tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos
por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.
VII - projeto - conjunto dos elementos e informações
indispensáveis à integral definição, qualitativa e quantitativa, dos atributos
técnicos, administrativos, econômicos e financeiros' ·.·dos· trabalhos
necessários à execução completa da obra ou serviço, de acordo com as
norm<l$ pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT;
VIII - contratante - é o órgão ou entidade signatária do
instrumento contratual;
IX - contratado - a pessoa física ou jurídica signatária do contrato
e responsável pela execução do objeto da licitação;
X - Administração Pública - a administração direta e indireta dos
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
abrangendo, inclusive, as entidades com personalidade jurídica de direito
privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou
mantidas;·
XI - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente;
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XII - obra, serviço e compra de grande vulto - aqueles cujo valor
estimado seja superior a Viilte e cinco vezes os respectivos limites
estabelecidos por esta Lei para a modalidade de concorrência;
XIII - otimização de projeto - atividade destinada a reduzir custos,
prazos de execução e a assegurar a qualidade das obras e serviços,
utilizando técnicas de análise e engenharia de valor ou metodologias
similares, executada, necessariamente, por equipe de trabalho diferente
daquela que elaborou o projeto.

SEÇÃOill
DAS OBRAS E SERVIÇOS
Art. 7•

As obras e os serviços somente poderão ser licitados

quando:
I - houver definição precisa do seu objeto, caracterizado por
projeto, devidamente aprovado pela autoridade competente e disponível para
exame dos interessados em participar da licitação;
II - existir orçamento detalhado em pianilhas que expressem a
composição de todos os seus custos unitários;
ill - houver previsão de recursos orçamentários suficientes ao
desenvolvimento normal dos trabalhos a serem executados no exercício
financeiro em curso;
IV - o objeto a licitação estiver contemplado nas metas
estabelecidas no piano plurianuai de que trata o art. 165 da Constituição
Federai, quando for o caso;
V - tiverem sido adotadas todas as providências para o
desembaraço, ocupação, utilização, aquisição ou desapropriação dos bens
imóveis necessários à execução dos trabalhos.
§ I • O disposto neste artigo aplica-se também aos casos de
dispensa e inexigibilidade de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas
nos incisos II, ill e IX do art. 22.
2• A infiingência do disposto neste artigo Ímplica a nulidade dos
atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhe tenha dado
causa.
§ 3• É vedado incluir no objeto da licitação:
a) a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer
que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e
explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica;
b) o fornecimento de materiais sem similaridade ou de marca,
características e especificações exclusivas, b~:::1 co::·...: serviços, cujos
quantitativos não correspondam: às previsões reais do projeto, exceto nos
casos de serviços de manutenção ou reparo, em que não seja tecnícamente
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passivei prever a quantidade de material a ser empregado ou substituído, e
na forma de 'execução indireta por ad.núnistração contratada.
Art. 8° A execução das obras e dos serviços devem programar-se,
sempre, em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados
os prazos de sua execução;
§ 1o As obras, serviços e fornecimentos serão divididos em tantas
parcelas quantas se .comprovarem técnica e economicamente viáveis, a
critério e por conveniência da Administração, procedendo-se à licitação com
vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala.
§ 2° É proibido o retardamento imotivado da execução de parcela
de obra ou serviço, se existente previsão orçamentária para sua execução
total, salvo insuficiência financeira de recursos ou comprovado motivo de
ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado das autoridades a
que se refere o art. 24.
§ 3° Na execução parcelada, inclusive nos casos admitidos neste
artigo, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou fornecimento,
há de corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente
para a execução total do objeto da licitação.
§ 4° Em qualquer caso, a autorização da despesa será feita para o
custo total da obra, serviço ou fornecimento.
Art. go Não poderá participar, direta ou indiretamente, da
licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a
eles necessários:
I - o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, exceto quando se
tratar de projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico;
li. - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela
elaboração do projeto ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
responsável técnico, contratado, ou ainda acionista, quotista detentor de
mais de cinco por cento do capital com direito a voto;
me - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação.
§ 1o É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa
a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra.ou serviço, ou na
execução destes, unicamente como consultor ou técnico, nas funções de
fiscalização, supervisão ou gerenciamento, a serviço da· Administração
interessada.
§ 2° Considera-se participação indireta, para fins do disposto
neste artigo, a existência de qualquer vinculo de natureza técnica, coniercial,
econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física
ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
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§ 3° O disposto rio parágrafo anterior aplica-se aos membros da
·
·
comissão de licitação.
Art. 1O. As obras e serviços poderão ser executados nos
seguintes regimes:
I - execução direta;
II - execução indireta, nas seguintes formas:
a) empreitada por preço global;
b) empreitada por preço unitário;
c) administração contratada;
d) tarefa.
§ 1o Somente se admitirá a contratação na forma de empreitada
por preço unitário em casos excepcionais, onde o objeto da licitação,
caracteristicamente, for passível de significativas alterações no curso de sua
execução, pela atuação de fatores ou agentes alheios ao controle da
Administração, cujos quantitativos, por sua dificuldade de previsão, contraindiquem, economicamente, · a preVIa especificação, qualitativa e
quantitativa, dos trabalhos, com razoável grau de aproximação.
§ 2° O regime de administração contratada somente será aplicado
a obras ou serviços cujos valores não ultrapassarem os linútes máximos
estabelecidos para a modalidade de tomada de preços. ·
Art. 11. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão
projetes padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o
projeto-padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências
específicas do empreendimento.
Art. 12. Nos projetas de obras e serviços serão considerados
principalmente os seguintes requisitos:
I - segurança;
II - funcionalidade e adequação ao interesse público;
ill - economia na execução, conservação e operação;
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, matenru.s,
tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, conservação
e operação;
V - facilidade na execução, conservação e óperação, sem prejuízo
da durabilidade da obra ou do serviço;
VI - adoção de normas técnicas adequadas;
VII - ünpacto ambiental.
Parágrafo único. Além dos requisitos previstos neste artigo, será
exigida para obras e serviços de grande vulto a otimização de projeto,
definida no inciso XIII do art. 6° desta Lei.
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SEÇÃOIV
DASCO.I.\.1PRAS
Art. 13.
Nenhuma compra será feita sem a· adequada
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para
seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe
tiver dado causa.
Parágrafo único. A aquisição de imóveis por compra, por doação
com encargo ou por permuta, pela administração pública direta, autárquica
ou fundacional, depende de prévia avaliação e autorização legislativa.
Art. 14. As compras, sempre que possível, deverão:
I - atender ao princípio da padronização, que imponha
compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas,
quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e
garantia oferecidas;
II - ser processadas através de sistema de registro de preços;
m - submeter-se às condições de aquisição e pagamento
semelhantes às do setor privado;
IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para
aproveitar as peculiaridades do mercado, visando econoruicidade;
V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e
entidades da Administração.
§ 1° O sistema de registro de preços será regulamentado por
decreto, atendidas as peculiaridades regionais.
·
§ 2° Nas compras deverão ser observadas, ainda:
a) especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação
de marca;
b) quantidade adquirida em função do consumo e utilização
prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante
adequadas técnicas quantitativas de estimação;
c) condições de guarda e de armazenagem que não permitam a
deterioração do bem adquirido.

SEÇÃOV
DAS ALIENAÇÕES

Art. 15.
A alienação de bens da Administração Pública
subordina-se à existência de interesse público devidamente justificado e será
sempre precedida de avaliação, obedecidas, ainda, as seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para
órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundaciotiaís, e,
para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação
prévia e licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos
seguintes casos:
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a) dação em pagamento;
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade
da Administração Pública, de qualquer esfera de governo;
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes
do inciso X do art. 22;
d) investidura.
II - Quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação,
dispensada esta nos seguintes casos:
a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse
social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica,
relativamente à escolha de outra forma de alienação;
b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades
da Administração Pública;
c) venda de ações, mediante negociação em bolsa, observada a
legislação específica;
d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente;
e) venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da
Administração Pública, para este fim criadas;
f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou
entidades da Administração Pública, sem utilização previsível por quem
deles dispõe.
§ 1o Os imóveis doados com base na alínea "b ", inciso I, deste
artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao
patrimônio da pessoa juridica doadora, vedada a sua alienação pelo
beneficiário.
§ 2° A administração poderá conceder, mediante concorrência,
direito real de uso de bens imóveis, dispensada esta somente quando o uso
se destinar a outro órgão ou entidade da Administração Pública, ou na
hipótese prevista no art. 121.
§ 3° Entende-se por investidura, para os fins desta Lei, a
alienação aos proprietários de imóveis Iindeiros de área remanescente ou
resultante de obra pública, área esta que se , torne inaproveitável
isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação.
§ 4° A doação com encargo poderá ser licitada, e de seu
inslrun!ento constarão, obrigatoriamente, os encargos, prazo de seu
cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato.
Art. 16. Na cqncorrênciapara a alienação de bem imóvel, a fase
de habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia
correspondente a cinco por cento da avaliação.
Parágrafo único. Para a venda de bens móveis avaliados isolada
ou globalmente, em quantia não superior ao limite previsto de tomada de
preços para compras e serviços, a Administração poderá permitir o leilão.
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CAPÍTULO II
DA LICITAÇÃO
SEÇÃO I
DAS MODALIDADES E DOS Lllv!ITES
Art. I 7. As licitações serão efetuadas no local onde se siruar a
repartição interessada, salvo por motivo de interesse público, devidamente
justificado.
Art. 18. O disposto no artigo anterior não impedirá a habilitação
de interessados residentes ou sediados em outros locais.
Art. 19. São modalidades de licitação:
I - concorrência;
II - tomàda de preços;
III - convite;
IV - concurso;
V -leilão.
§ I o Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados, cadastrados ou não, que, na fase de habilitação, comprovem
possuir os requisitos minimos de qualificação exigidos no edital.
§ 2° Tomada de preços é a modalidade de licitação entre
interessados regularmente cadastrados, ou que atenderem a todas as
condições exigidas para o cadastro até o terceiro dia anterior à data de
aberrura das propostas, observada a necessária qualificação.
§ 3° Convite é a modalidade de licitação entre interessados do
ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados
em número minimo de 5 cinco licitantes pela tmidade administrativa, que
afixará, em local de fácil acesso ao público, cópia do instrumento
convocatprio, admitida a participação de quaisquer outros interessados_
devidamente qualificados, que tenham solicitado o convite com antecedência
de até vinte e quatro horas da apresentação das propostas.
§ 4° Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico, literário ou
artístico, mediante a instituiÇão de prêmios aos vencedore:
§ 5°
Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para a venda de bens móveis inserviveis para a Administração,
ou de produtos legahnente apreendidos ou penhorados, a quem oferecer
maior lance, igual ou superior ao da avaliação.
§ 6° Na hipótese do § 3°, existindo na praça mais de cinco
possíveis interessados, é vedado repetir o convite aos mesmos escolhidos na
licitação imediatamente anterior, realizada para objeto idêntico ou
assemelhado.
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§ 7o Na modalidade de licitação por convite, dar-se-á oreferência
sempre que possível, às microempresas e ás empresas de peq~eno pone:
assim definidas em lei, conforme disposto no art. 179 da Constituição
Federal.
§ go Quando por limitações do mercado ou manifesto desinteresse
dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes
exigidos no § 3o, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas
no processo, sob pena de repetição do convite.
§ 9° É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a
combinação das referidas neste artigo.
An. 20. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I
a III do artigo anterior serão detenninadas em !Wlção dos seguintes limites,
tendo em vista o valor da contratação:
I - para obras:
a) convite- até Cr$ 1.000.000.000,00
b) tomada de preços- até Cr$ 10.000.000.000,00
c) concorrência- acima de Cr$ 10.000.000,000,00
II - para compras e serviços:
a) convite- até Cr$ 220.000.000,00
b) tomada de preços- até Cr$ 6.000.000.000,00
c) concorrência- acima de Cr$ 6.000.000.000,00
§ 1o Os Estados e o Distrito Federal poderão estabelecer, para os
seus órgãos e entidades, limites inferiores aos fixados neste artigo para cada
modalidade de licitação.
§ 2° Os murticípios; inclusive para as entidades que lhes sejam
vinculadas, também poderão fixar limites próprios, observados os tetos
abaixo fixados, mediante a aplicação do seguinte critério, estabelecido a
partir dos valores indicados neste artigo para cada modalidade de licitação:
a) até vinte e cinco por cento dos valores indicados, quando a
população não exceder a vinte mil habitantes;
b) até cinqüenta por cento dos valores indicados, quando a
população se situar entre vinte nul e um e cem mil habitantes;
c) até setenta e cinco por cento dos valores indicados, quando a
população se situar entre cem mil e um e quinhentos mil habitantes;
d) até cento por cento dos valores indicados, quando a população
for superior a quinhentos Inil habitantes.
§ 3° Para fins do parágrafo anterior, levar-se-ão em conta as
estatísticas da entidade censória oficial.
Art. 21. A concorrência é a modalidade de licitação cabível,
qualquer que seja o valor de seu objeto, na compra ou alienação de bens
imóveis, nas concessões de direito real de uso, bem como nas licitações
internacionais, adinitida, neste último caso, a tomada de preços, desde que o
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•irgão cu tnndEcdt! disponl,a de cadastro mtemacional de fornecedores e
sejam observados os limites do anigo anterior.
§ 1o Nos casos em que couber convite, a Administração poderá
util.i.zar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência.
§ 2° É vedada a utilização da modalidade de "convite" ou da
"tomada de preços", conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou
serviço, ou ainda pari obraS ou serviços da mesma natureza que possam ser
realizados simultânea ou sucessivamente, sempre que o somatório de seus
valores caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência'',
respectivamente, exceco para as parcelas de nantreza especifica que possam
ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do
executor da obra ou serviço.
§ 3° Consideram-se, para fins do parágrafo anterior, obras e
serviços simultâneos ou sucessivos, aqueles cujas licitações se realiZem., em
relação a licitação anterior, para objeto idêntico ou assemelhado, nos prazos
de trinta e cento e oitenta dias, respectivamente.
An. 22. É dispensável a licitação:
I - nas contratações cujos valores correspondam a até cinco por
cento dos limites estabelecidos na alínea "a" dos incisos I e II do an. 20,
desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra, serviço, compra ou
alienação, que possam ser realizadas simultânea ou sucessivamente;
I1 - nos casos de guerra;
m - nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos
ou particulares, somente para os bens estritamente necessários ao
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de
obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de noventa
dias consecutivos e inintemiptos, contado da data da ocorrência, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos, ficando a ccmtratação adstrita <1
realização do serviço ou ao prazo necessário a realização do processo
Iicitatório;
IV - na contratação de remanescente de obra, serviço ou
fornecimento, em conseqüência de rescisão contratual, desde que atendida a
ordem de classificação de licitação anterior, e aceitas as mesmas condições
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente
corrigido;
V - quando houver comprovado interesse da Administração em
complementar fornecimento. obras ou serviço·c ~m ;; ·JIDento, observados
os termos e os limites previstos no § 1o do an. 63;
VI - quando a operação envolver exclusivamente pessoas jurídicas
de direito público interno ou entidades paraestatais, ou ainda, aquelas
sujeitas ao seu controle majoritário, exceto se houver empresaS privadas que
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possam prestai" uu forüec.::r os mesmos bens ou serviços, hipótese em que é
exigível a licitação;
VII - nas compras eventuais de gêneros alimentícios perecíveis,
em centro de abastecimento ou similar, realizadas diretamente com base no
preço do dia:
VIII .- _quando houver possibilidade de comprometimento da
segurança nacional, a juizo do Presidente da República, ouvido o Conselho
de Defesa Nacional;
IX - para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos
históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes
às finalidades do órgão ou entidade;
X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao serviço
público, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua
escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado,
segundo avaliação prévia.
Parágrafo único. Não se aplica a exceção prevista no final do
inciso VI deste artigo, no caso de fornecimento de bens ou prestação de
serviços á própria Administração Pública, por órgãos que a integrem, ou
entidades paraestatais criadas para esse fim específico, bem assim no caso
d~ fornecimento de bens ou serviços sujeitos a preço tabelado ou tarifa,
fixados pelo Poder Público.
Art. 23. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de
competição, em especial para a aquisição de materiais, equipamentos ou
gêneros que, comprovadamente, somente possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a
preferência de marca.
§ 1o Considera-se fornecedor exclusivo, para os efeitos deste
artigo, aquele que distribua ou forneça material, equipamento ou gênero,
atendendo às seguintes condições:
a) sendo o produto de origem estrangeira, comprove a condição
de representante ou distribuidor exclusivo em contrato firmado com o
produtor, regístrado na Câmara de Comércio da sede deste e visado pelo
Cônsul brasileiro da localidade, bem como pelas autoridades diplomáticas
no Brasil;
b) quando se tratar de produto nacional, seja detentor de contrato
de exclusividade para determinada praça ou regíão, devidamente regístrado
em cartório.
§ 2° Em qualquer caso, a comprovação de exclusividade deverá
ser apresentada anteriormente à autorização da compra.
§ 3° Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de
dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo
dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o
agente público responsável, sem prejuizo de outras sanções legais cabíveis.
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Art. 24. Nos órgãos da Administração direta e nas autarquias.
fundações públicas e empresas públicas, as dispensas previstas nos incisos
fi, IV, IX e X, do art. 22, a hipótese de inexigibilidade de que trata o artigo
anterior, bem assim o parcelamento de despesa previsto no art. go, devem
ser previamente autorizadas, conforme o caso, pelo Ministro de Estado, por
autoridade de rúvel hierárquico correspondente nas demais esferas de
governo, ou pela autoridade máxima dos outros órgãos ou entjdades
referidas neste artigo, indelegavelmente, devendo ficar comprovad9, ainda
que sumariamente, mas de modo inequívoco, que os preços aceitos são, no
máximo, os de mercado.
§ I o Nas sociedades de economia mista, as dispensas e
inexigibilidades previstas neste artigo, bem como o parcelamento de despesa
previsto no art. 8°, deverão ser previamente autorizadas pela autoridade de
nível hierárquico imediatamente superior àquela competente para autorizar o
dispêndio.
§ 2° Nos órgãos e entidades mencionados neste artigo, os atos de
autorização de dispensa e de inexigibilidade das licitações, assim como o
parcelamento referido na parte final do § I 0 do art. 8°, deverão ser
publicados no Diário Oficial, até o último dia útil de cada mês, indicando-se,
dentre outros dados:
a) especificação do objeto da licitação,· das quantidades e dos
preços unitários e globais contratados;
b) o nome da autoridade responsável;
c) o fundamento legal do ato e as razões da excepcionalidade;
d) identificação da pessoa física ou jurídica contratada;
e) indicação da entidade que emitiu a declaração de exclusividade,
quando for o caso.

SEÇÃOII
DA HABILITAÇÃO
Art. 25.
Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos
interessados, exclusivamente, documentação relativa à:
I - capacidade jurídica;
Il- regularidade fiscal;
m - qualificação técníca;
IV - qualificação econômico-financeira.
Art. 26. A documentação relativa à capacidade jurídica, conforme
o caso, consistirá em:
I - cédula de identidade;
II - registro comercial, no caso de empresa individual;

-
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III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
_ _
Art. 27. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme
o caso, consistirá em:
I- prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no
Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao doniicílio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
III- prová -de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual
e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma
da lei;
IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei.
Art. 28.
A documentação relativa à qualificação técnica,
conforme o caso, consistirá em:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos, com o
objeto da licitação;
III - indicação das instalações e do aparelhamento técnico
adequado e disponível para realização do objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em norma ou lei
especial, quando for o caso.
§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II, no caso de
licitação pertinente a obras e serviços, será feita por-ate~tados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, neste caso devidamente
certificados pela entidade profissional competente, restrita a exigência à
comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da
licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância
e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de
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quantidadt:s mínimas ou prazos máximos, podendo a comprovação, quando
relativa a épocas distintas, ser relacionada a profissionais também distintos;§ 2° As parcelas de maior relevância técnica ou de valor
significativo, ni.encíonaâas no parágrafo · anterior, serão prévia e
objetivamente definidas no il1.strumento convocatório.
§ 3° As exigências mínimas relativaS a instalações de canteiros,
máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados
essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas
mediante a apresentação de relação explícita e de declaração formal da sua
disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedadas as exigências de
propriedade e localização prévia.
·
§ 4° Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de
aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado.
§ 5° Nas licitações para aquisição de material, equipamento ou
contratação de serviço que, por sua narureza, utilização ou complexidade,
tome recomendável a certificação do sistema de qualidade do lícitante, a
comprovação de aptidão será feita através do competente atestado, o qual
poderá ser fornecido por sistemas próprios de avalíação técnica do
contratante ou por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente credenciada para o exercício da certificação de sistemas de
qualidade.
§ 6° É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de
aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais
específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que írubam a
participação na licitação.
.
Art. 29. A documentação relativa à qualificação económicofinanceira, confoiirie o caso, consistirá em:
I - demonstrações contábeis do último exercício, que comprovem
a boa situação financeira da empresa, ou balanço de abertura, no caso de
empresa recém-constituida, vedada sua substituição -- por balancetes ou
balanços provisórios, mas admitida a sua atualização por índices adotados
pela legislação do imposto de renda;
ll - certidão negativa de falência ou concordata, ou execução
patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede Ja pe ·.soa jurídica ou
domicilio da pessoa tisica.
§ 1° Nas compras para entrega futura, bem como nas obras e
serviÇos· -de grande vulto, a Administração poderá estabelecer, no
instrumento convocatório da licitação, a exigência de património líquido
mínimo, como dado objetivo de comprovação de qualificação económicofinanceira das empresas licitantes e para efeito de garantia de adimplemento
do contrato a ser ulteriormente celebrado, limitado a do valor estimado da
contratação, admitida a atualização dos valores do balanço até a data da
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primeira publicação· do edital, de confonnidade com os índices adotados
pela legislação dó imposto de renda.
§ 2° Na hipótese do parágrafo anterior, poderá ser exigida, ainda,
a relação dos compromissos assumidos pelo licitante, que importem
diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade
financeira, calculada esta em função do património líquido atualizado e sua
capacidade de rotação.
§ 3° A comprovação de boa situação financeira da empresa será
feíta âe forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no
edital e devidamente justificados no processo administrativo que tenha dado
início ao processo licítatório.
Art. 30. Os documentos necessários à habilitação poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, ou
publicação em órgão de imprensa oficial.
§ 1o A documentação de que tratam os arts. 26 a 29 poderá ser
dispensada, no todo ou em parte, nos casos de convite, .concurso,
fornecimento de bens para pronta entrega e leilão.
§ 2° O certificado de registro cadastral a que se refere o § 1o do
art. 34 substitui os documentos referidos neste artigo, exceto quanto àqueles
relativos ao objeto específico da licitação, obrigada a parte a declarar, sob
as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação.
§ 3° As empresas estrangeiras que não funcionem ho País, tanto
quanto possível, atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos
parágrafos anteriores, mediante documentos equivalentes, autenticados pelos
respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter
representação legal no Brasil, com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente.
§ 4° Não se exigirá, para a habilitação de que tratam os arts. 26 a
29, prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a
fornecimento do edital, com os seus elementos constitutivos, limitados ao
valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida.
§ 5" O disposto no § 3" deste artigo, no § 1" do art. 3 I e no
parágrafo único do art. 53, não se aplica às licitações internacionais para a
aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de
financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o
Brasil faça parte, ou por agência estrangeira de cooperação, nem nos casos
de contratação com empresa estrangeira, para a compra de equipamentos
fabricados e entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido
prévia autorização do Chefe do Poder Executivc
. ·
Art. 31.
Quando pennitida na licitação a participação de
empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas:
I - comprovação do compromisso, público ou particular, de
constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados;
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II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá
atender às condições de liderança obrigatoriamente fixadas no edital;
III - apresentação dos documentos exigidos nos ans. 26 a 29, por
parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica,
o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de
qualificação económico-financeira, o somatório dos valores de cada
consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a
Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até trinta por
cento dos valores exigidos para licitante individual, inexigível este
acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e
pequenas empresas, assim definidas em lei;
IV - impedimento de participação de empresa consorciada.. na
mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente;
V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos
praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução
do contrato, inclusive pelas obrigações referidas no arts. 67 a 69.
§ I o No consórcio de empresas nacionais e estrangeiras, a
liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa nacional, · observado o
.disposto no inciso II deste artigo.
§ 2° Nas concorrências para obras ou serviços será sempre
admitida a participação de empresas consorciadas.
§ 3° O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da
celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos tennos
do compromisso referido no inciso I deste artigo.

SEÇÃO III
DOS REGISTROS CADASTRAIS .
Art. 32.

Para os fins desta Lei, os órgãos e entidades da
Administração que realizem freqüentemente licitações manterão cadastro
para efeito de habilitação, na fonna regulamentar,· atualizado, pelo menos,
urna vez por ano, devendo ser amplamente divulgado e estar
pennanentemente aberto ao ingresso de novos interessados.
·
§ 1o O disposto neste artigo não impede a instituição de sistema
de registro cadastral centralizado.
§ 2° É facultado. às unidades administrativas da mesma esfera de
governo utilizarem-se de registres cadastrais de outros órgãos ou entidades
da Administração Pública.
Art. 33. Ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização deste,
a qualquer tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à
satisfação das exigências dos arts. 26 a 29.
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Art. 34. Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se
-em vista sua especialização, subdivididos em grupos, segundo a qualificação
técnica e económica avaliada pelos elementos constantes da documentação
relacionada nos arts. 26 a 29.
§ lo Aos inscritos será fornecido certificado, renovável sempre
que o cadastro for atualizado.
§
A atuação do licitante no cumprimento de obrigações
assumidas será anotada no respectivo registro cadastral.
Art. 35 .. A qualquer tempo poderá ser alterado, su.Spenso ou
cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfaier às exigências dos
arts. 26 a 29, ou as estabelecidas para classificação cadastral ou, ainda, no
caso de aplicação das penalidades previstas nesta Lei.

zo

SEÇÃOIV
DO PROCEDII'v1ENTO E JULGMviENTO
Art. 36. A licitação será sempre precedida de requisição, que
importará responsabilidade da autoridade requisitante quanto à quantidade e
à necessidade das obras, serviços e fornecimento~ solicitados.
Parágrafo único. A requisição deverá conter a especificação das
obras ou serviços a contratar ou dos bens a adquirir, acompanhada do
pronunciamento da área competente, se for o caso, e será submetida ao
ordenador de despesas ou autoridade equivalente, que, aprovando-a,
determinará a abertura do respectivo processo administrativo.
Art. 37. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura
de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado,
contendo a autorização, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso
próprio para a despesa e ao qual serão juntados oportunamente:
I - instrumento convocatório da licitação e respectivos anexos,
quando for o caso;
II - comprovante das publicações e outros atos de divulgação ou
comunicação previstos nesta Lei;
III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro
administrativo oU: oficial, ou do responsável pelo co~vite;
IV - original das propostas e documentos que as mstruírem;
V - atas, relatórios, deliberações, petições e decisões atinenfes às
sessões de abertura dos invólucros contendo os documentos ou propostas, à
habilitação, ao julgamento, ao pregão e aos recursos eventualmente
interpostos, e respectivaS manifestações e decisões;
VI - pareceres técnicos ou juridicos emitidos sobre a licitação,
dispensa ou inexigibilidade, inclusive aqueles de que trata o § 3° do art 113;
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VII - atas de adjudicação do objeto da licitação e da ·sua
homologação;
VIII - declaração de licitação deserta ou prejudicada;
IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando
for o caso, fundamentado circunstanciadamente;
X - insnumento de contrato ou docwnento equivalente, conforme
o caso;
XI - comprovação, no caso de investimento cuja execução
ultrapasse wn exercício financeiro, de que houve sua prévia inclusão no
plano plurianual ou que esta inclusão está autorizada em lei especifica:
XII - outros comprovantes de publicações, inclusive os relativos
ao contrato e suas alterações;
XIII - demais docwnentos relativos à licitação.
Parágrafo único. Com exceção de convites, as minutas dos editais
de licitação, bem corno dos instrwnentos de contratos, acordos, convênios
ou ajustes, devem ser previamente submetidas à apreciação do órgão
juridico competente.
Art. 38. O edital conterá no preãrnbulo o número de ordem em
série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o
regime de execução e o tipo da licitação, a finalidade, a menção de que será
regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da docwnentação e
proposta, bem corno para inicio da abertura dos envelopes, e indicará
obrigatoriamente:
I - o objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
II - o prazo e condições para a assinatura do contrato ou retirada
do instrwnento contratual, de execução do contrato e de entrega do objeto
da licitação;
III " as sanções para o caso de inadirnplernento;
IV - as condições de pagamento, inclusive fixação de critério de
reembolso para o fornecimento de bens ·e serviços sujeitos ao regime de
administração contratada, bem corno para os direitos reais de uso e o
fornecimento de materiais de origem não comercial, quando for o caso; .
V - as condições de reajustamento de preços, quando for o caso,
observadas as normas legais pertinentes;
VI - as condições de recebimento do objeto da licitação;
VII - a5 condições para participação na licitação, em
confonnidade com os arts. 26 a 29, e forma de apresentação das propostas;
VIII - o critério objetivo de julgamento;
IX - os locais, horários e números dos meios de comunicação à
distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos
relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações
necessárias ao cwnprimento de seu objeto;
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X - o projeto e· especificação completa da obra, material ou
serviço, que poderá constar de anexo;
XI - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global,
conforme o caso;
XII - outras indicações especificas ou peculiares da licitação.
§ 1o O origiíiãl do edital deverá ser datado e assinado pela
autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação e dele
extraindo-se as cópias integrais e de seus elementos constitutivos, para
afixação em local da repartição, de fácil acesso ao público.
§ 2° Os aVisos contendo os resumos dos editais, observados os
prazos de antecedência fixados no parágrafo seguinte, deverão ser
publicados no Diário Oficial durante três dias consecutivos, com indicação
do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral com
todas as informações sobre o objeto da licitação, devendo ainda a
Administração, no caso de concorrência e leilão, utilizar-se de outros meios
de divulgação para ampliar a competição.
§ 3° O prazo mínimo será de trinta dias para concorrência e
concurso, e de quinze dias para tornada de preços e leilão, contados da
primeira publicação do edital, e de três dias úteis para convite, antes da
abertura das propostas.
§ 4° Quando se tratar de convite para obra, será obrigatória a
publicação do aviso, pelo menos urna vez, no Diário Oficial, com
antecedência mínima de três dias úteis da data de abertura das propostas.
§ 5° Em se tratando de licitação realizada pela Administração
Pública Estadual, do Distrito Federal, ou Municipal, e cujo objeto seja
execução de obras ou serviços financiados integral ou parcialmente com
recursos federais ou garantidos por instituições federais, a publicação do
edital em resumo deverá ser feita no Diário Oficial da respectiva unidade
federativa e no da União, procurando-se, tanto quanto possível, a
simultaneidade das publicações.
§ 6° Qualquer modificação no edital ou convite exigirá divulgação
pela mesma forma adotada para o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.
Art. 39. É vedada a inclusão no edital de clá'''>uias, critérios ou
condições que possam ensejar o favorecimento de qualquer dos licitantes.
Art. 40. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, a que· se acha estritamente vinculada.
§ I o Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de
licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o
pedido até cinco dias úteis, antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação, no caso de tornada de preços, e de quinze dias
úteis na hipótese de concorrência, devendo a Administração julgar e
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responder à impugnação em até três dias úteis. sem prejuízo da faculdade
prevista no § 1o do art. 113.
§ 2° Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os
termos do edital de licitação, aquele que, tendo-o aceito sem objeção, venha
a apontar, depois do julgamento definitivo, thlhas ou irregularidades que o
teriam viciado, devendo, contudo, a Administração, em caso de ilegalidade,
e se procedentes as razões apresentadas, declarar a nulidade do
procedimento licitatório, nos termos do art. 46.
§ 3° A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito
de participar das fases subseqüentes do procedimento licitatório.
Art. 41. Para a realização de obras, prestação de serviços ou
aquisição de bens, com recursos provenientes de financiamento ou doação
oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira .ou organismo
financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, a respectiva licitação
poderá admitir, subsidiariamente, e mantidos os princípios basilares desta
Lei, as normas e procedimentos daquelas entidades e as condições
decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais.
§ 1o Ql.lando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em
moeda estrangeira, igualmente o poderá fazer o licitante brasileiro, para
efeito exclusivo de equalização das propostas e facilidade de julgamento.
§ 2° A contratação de licitante brasileiro proclamado vencedor
será efetuada em moeda brasileira.
§ 3°. Para fins de . julgamentó da licitação, as propostas
apresentadas por licitantes estrangeiros serão acrescidas dos valores
referentes à intemalização dos bens ou serviços no Brasil.
§ 4° Para efeito de julgamento, as cotações de todos os licitantes
serão efetuadas para entrega no mesmo local de destino.
· Art. 42. A licitaÇão será processada e julgada com observância
dos seguintes procedimentos:
I - abertura dos envelopes ·que contenham a documentação relativa
à habilitação dos concorrentes e sua apreciação;
II - . devolução dos envelopes fechados aos concorrentes
· inabilitados, com as respectivas propostas, desde que não tenha havido
recurso óúapós sUa. denegação;
m - abertura dos envelopes que contenham as propostas dos
concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição
· de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos
recursos interpostos;
IV - verificação da conformidade de caó proposta com os
requisitós do edital e, conforme o caso, com os preços ..;orrentes no mercado
ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do
sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados
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na ata de j4lgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompativeis;
V - julgamento e classificação das propostas, de acordo com
critérios objetivos de avaliação constantes do edital;
VI - deliberação da autoridade competente quanto à homologação
e adjudicação do objeto da licitação.
§ 1o A abertura dos envelopes contendo a documentação para
habilitação e as propostas sera realizada sempre em ato público previamente
designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes
presentes e pela comissão.
§ 2° Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos
licitantes presentes e pela comissão.
§ 3° É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente "da proposta.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao
concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite, facultada, quanto a
este último, a publicação na imprensa oficial, ressalvada a hipótese prevista
no § 4° do art. 38.
§ 5° Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas
as propostas, não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos
após o julgamento.
§ 6° Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
-~-comissão.
Art. 43. No julgamento das propostas, a comissão levará em
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, que não
devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei.
§ 1o É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator
sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado, que possa ainda que indiretamente
elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.
§
Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista
, no edital ou no convite, inclusive financiamentos ;ubsid' 1dos ou a fundo
, ... perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
§ 3° . Não se admitirá proposta que apresente preço global ou
unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, ainda que o ato convocatório
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos.
§ 4° Em caso de empate, após esgotados os critérioS de avaliação
objetivamente previstos no edital e observado o disposto no§ 2° do art. 3°, o
certame sera decidido mediante sorteio público.

zo
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§ 5° Os preços cotados serão reajustados de acordo com a
variação de índice a ser estipulado no instrumento convocatório, desde a
data limite de recebimento das propostas até a data de adimplemento das
obrigações. exceto quando se tratar de fornecimento de bens que deva ser
concluído no prazo de até trinta dias daquela data.
Art. 44. Constituem tipos de licitação:
I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta
mais vantajosa para ~a Adminístração determinar que será vencedor o
licitante que apresentar a proposta de acordo com as especifiéações do
edital ou convite e ofertar o menor preço;
II ~ a de técnica e preço - é aquela em que a Adminístração
escolhe a proposta mais vantajosa econoriticamente, desde que previamente
satisfeitos os - requisitos -técnicos minimos -eXigidos no instrumento
convocatório.
§ I o A licífaÇão do tipo técnica e preço somente poderá ser
utilizada nos casos em que o objeto pretendido admitir soluções alternativas
e variações de execução, com repercussões significativas sobre sua
qualidade, produtividade, rendimento, durabilidade ou outros atributos
técnicos concretamente mensuráveis, e estas puderem ser adoradas à livre
escolha dos licitantes, na confornridade dos critérios objetivamente fixados
no ato convocatório.
§ 2° Pata contratação de bens e serviços de informática, a
AdminístriiçãoPública -6ose!Viirao-ilisposto no art. 3° da Lei no 8.248, de 23
de outubro de 1991, levando em conta, com a adoção da licitação de técnica
e preço, os fatores especificados em seu § 2°.
§ 3° É vedada a utilização de outros tipos de licitação não
previstos neste artigo.
Art. 45. Serão desclassificadas as propostas:
I - que não atendam às exigências do instrumento convocatório da
licitação;
- -- - -- II - com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis.
Qtiiui.do todas as propostas forem
Parágrafo umco.
desclassificadas, a Adminístração poderá fixar aos licitantes o prazo de até
oito dias úteis para a apresentação de novas propostas escoimadas das
causas referidas neste artigo.
Art. 46. A Adininistração revogará a licitação quando o interesse
público assim o-ex:lgrr, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de terceiros, mediante despacho fi.mdamentado.
§ I 0 A anulação do procedimento li citatório; por motivo de
ilegalidade, não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no
parágrafo único'do ai-C 57.
§ 2° A nulidade do procedimento lícitatório induz a do contrato.
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§ 3° O disposto neste artigo e seus parágrafos aplicam-se aos atos

do procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação.
Art. 47. A Administração não poderá celebrar o contrato, sob
pena de nulidade, com preterição da ordem de classificação das propostas
ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório.
§ 1o Os pagamentos devidos pelos órgãos ou entidades serão
feitos, para cada fonte diferenciada de recursos, na ordem cronológica das
exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público
e mediante prévia justificatiVa. da autoridade competente, devidamente
publicada na imprensa oficial da respectiva esfera de governo.
§ 2° Os paga!Ilentos serão efetuados após a liquidação da
despesa, que deverá ocorrer no prazo de sete dias úteis a contar da
apresentação da documentação comprobatória do crédito, sob pena de
atualização monetária pelo mesmo índice de correção de tributos na
respectiva esferá de governo, a partir do primeii:o dia subseqüente ao
término do prazo estipulado neste parágrafo.
§ 3° A correçào de que trata o parágrafo anterior correrá à conta
das mesmas dotações orçamentárias que atenderam aos créditos a que se
refere, ficando civilmente responsável pelo seu ressarcimento o agente
público que injustificadamente lhe der causa.
·
Art. 48.
A habilitação prelimínar, a inscrição em registro
cadastral, sua alteração ou cancelamento e as propostas serão processadas e
julgadas por comissão de licitação, permanente ou especial, de, no mínimo,
três membros.
§ 1o
No caso de convite, a comissão .de licitação,
excepcionalmente, nas pequenas wridades administrativas e em face da
exigüidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor
formalmente designado pela autoridade competente.
§ 2° A comissão de que trata este artigo será integrada,
preferencialmente,. por servidor com habilitação científica ou técnicoprofissional correlacionada com o objeto da licitação.
§ 3° Enquanto não for nomeada a comissão de licitação,
incumbirá à autoridade que expediu o edital prestar os esclarecimentos que
forem solicitados.
§ 4° A investidura dos membros das comissões permanentes e
especiais não excederá a um ano, vedada a recondução da totalidade de seus
membros para a mesma comissão no período subseqüente.
Art. 49. Os membros das comissões de licitação responderão
solidariamente por todos .os atos praticados pela comissão, salvo se posição
individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata
lavrada na reunião em que tiver sido tornada a decisão.

·······-~-~~
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Art. 50. O concurso a que se refere o § 4° do art. 19 deve se
precedido de regulamento próprio a ser obtido pelos interessados no local
indicado no edital.
§ 1o O regulamento deverá indicar:
a) a qualificação exigida dos participantes;
b) as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho;
c) as condições de realização do concurso e os preinios a serem
concedidos.
§ zo Em se tratando de projeto, o vencedor deverá autorizar a
Adininistração a executá-lo quando julgar conveniente. ·
Art. 51. O leilão pode ser cometido a servídor designado pela
Adininistração ou a leiloeiro oficial, procedendo-se na forma· da legislação
pertinente.
§ 1o Todo bem a ser leiloado será previamente avaliado pela
Administração para fixação do preço ininimo de arrematação.
§ zo Os bens arrematados serão pagos a vista, ou no percentual
estabelecido no edital, e imediatamente entregues ao arrematante, após a
assinatura da respectiva ata lavrada no local do leilão.
§ 3° O edital de leilão deve ser amplamente divulgado;
principalmente no mwricípio em que o pregão vai se realizar.

CAPÍTIJLO III
DOS CONTRATOS
SEÇÃOI
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 52. · Os contratos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas
cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes,
supletivamente, disposições de direito privado.
§ 1o Os coniriitos devem estabelecer com clareza e precisão as
condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os
direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conforinidade com
os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.
§ 2° Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade
de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da
respectiva proposta.
·· ·· ·
Art. 53. São cláusulas necessárias em todo contrato as que
estabeleçam:
I - o objeto e seus elementos característicos;
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
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III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base
e periodicid;:;d<> no reajustamento de preços, critérios de atualização
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento;
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de
entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o ca5o;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática e da categoria econônrica;
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução,
quando exigidas;
.
VII - os casos de rescisão;
VIII - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso
de rescisão administrativa, previstos no art. 75;
IX - as responsabilidades das partes, bem como as penalidades e o
valor das multas a serem aplicadas ao contratado;
X - as condições -de importação, a data e a taxa de câmbio para
conversão, quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou
ou a inexigiu, ou, alnda, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XII - a legislação aplicável à execução do contra:tó e
especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
Parágrafo único. N:os contratos celebrados pela Administração
Pública com pessoas fisicas ou juridicas domiciliadas no estrangeiro, deverá
constar, necessariamente, cláusula que declare competente o foro do Distrito
Federal para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 5° do
art. 30, permitido o juízo aioíti'll.l.
Art. 54. A critério da autoridade competente, em cada caso, e
desde que prevista no instrumento convocâtório, poderá ser exigida
prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.
§ 1° São modalidades de garantia:
a) caução em dinheiro, em títulos ie c!i· ida pública ou
fidejussória;
b) seguro-garai)tia;
c) fiança bancária.
§. 2° As garantias a que se referem as -;.lineas "a" e "c" do
parágrafo anterior, quando exigidas, não excederão cmco por cento do valor
do contrato.
§ 3° O seguro-garantia, que cobrirá, no minimo, quinze por cento
do valor do contrato, será exigido na contratação de obras e serviços de

628

Sexta-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Janeiro de 1993

grande vulto, desde· que a sua necessidade esteja justificada em prévio
parecer técnico constante do processo e, principalmente, não contemple
custo ou valor de coberrura que impeça ou restrinja a participação de
qualquer interessado que atenda aos demais requisitos do edital.
§ 4o A garantia prestada pelo contratado será liberada ou
restituída após a execução do contrato, monetariamente atualizada, quando
em dinheiro.
§5° Nos casos de contratação que importem entrega de bens pela
Administração, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da
garantia deverá ser acrescido o desses bens.
Art. 55. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará
adstrita à vigência dos respectivos créditos, exceto quanto aos relativos a:
I - investimentos ou projetes incluídos no plap.o plurianual,
podendo ser prorrogada, em fimção do vulto e complexidade do objeto do
contrato, se houver interesse da Administração, desde que isto tenha sido
previsto no edital e sem exceder cinco anos ou o prazo máximo para tanto
fixado em lei, incluídas as eventuais interrupções;
II - prestação de serviços a ser executada de forma contínua,
podendo a duração estender-se por até vinte e quatro meses após o início da
vigência do contrato;
III - prestação de serviços públicos essenciais de execução
contínua, se houver interesse da Administração;
IV - aluguel de equípamentos e utilização de programas de
informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até quarenta e
oito meses após o início da vigência do contrato.
§ 1° Os prazos de inicio, de etapas de execução, de conclusão e
de entrega, observados os limites deste artigo e seus incisos, admitem
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato, desde que ocorra
algum dos seguíntes motivos:
a) alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à
vontade das partes, que altere substancialmente as condições de execução
do contrato;
c) interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de
trabalho por ordem e no interesse da Administração;
d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato,
nos limites permitidos por esta Lei;
e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à
sua ocorrência;
f) 01nissão ou atraso de providências a cargo da Administração, de
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do
contrato.

Janeiro de 1993

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

§ 2o-, Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito
e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato.
§ 3o O limite de cirico anos, a que se refere o inciso I deste artüm
não se aplica aos contratos de concessão de direito real de uso, de obr~
pública ou de serviço publico, bem assim aos de locação de bem imóvel
para o serviço publico, os quais terão vigência pelo prazo que a
Administração julgar converúente.
§ 4° É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.
Art. 56. · O regime jurídico dos contratos administrativos,
instituído por esta Lei, confere à AdministraÇão; em relação a --eles, a
prerrogativa de:
I - modificá-los unilateralmente para mellior adequação às
finalidades do interesse público, devidamente demonstrado;
II - rescindi-los, urúlateralmente, nos- casos espeqificados no
iricisóTdo an. 77;
IIf- fiscalizar-llies a execução;
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do
ajuste;
V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens
móveis, imóveis, ·pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato,
quando presente a necessidade de acautelar apuração administrativa de
faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do
contrato administrativo.
Art. 57. A declaração de nulidade do contrato administrativo
opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que -ele,
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
Parágrafo tínico. A nulidade não exonera a Administração do
dever de indenizar o contratado, pelo que este houver executado até a data
em que ela for declarada, contanto que não llie seja imputável, promovendose a responsabilidade de quem llie deu causa.

SEÇÃO II
DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
Art. 58. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas
repartições interessadas, que manterão arquivo cronológico dos seus
autógrafos e registro sistemático do-seu extrato, salvo os relativos a direitos
reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento público, de tudo
juntando-se cópia no processo que llies deu origem.
Parágrafo tínico. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com
a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento.
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Art. 59. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os

de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o
número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a
sujeição dos contratantes às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.
§ 1o A publicação resumida do instrumento de contrato ou de
seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela Administração na mesma data de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de até vinte dias, qualquer que seja o seu
valor, ainda que sem ônus.
§ 2° É vedàdo atribuir efeitos financeiros retroativos aos contratos
regidos por esta Lei, bem assim ás suas alterações, sob pena de invalidade
C:o ato e responsabilidade de quem lhe deu causa.
§ 3° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos casos de
extrema e comprovada urgência, se a eventual demora, superior a quarenta e
oito horas, para prévia celebração do contrato, puder acarretar danos
irreparáveis à ordem coletiva, à saúde pública, à segurança nacional ou ao
meio ambiente físico, hipótese em que a sua formalização deverá ocorrer no
primeiro dia útil subseqüente, convalidando a obra, a compra ou serviço cuja
execução já se tenha porventura iniciado, pelo seu caràter inadiável.
Art. 60. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de
concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e
inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas
modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração
puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis tais como carta-contrato,
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução
de serviço.
§ 1o A minuta do instrumento de contrato integrará sempre o
edital ou ato convocatório da licitação.
§ 2° À carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra,
ordem de execução de serviço, ou outros ·instrumentos hábeis, aplica-se, no
que couber, o disposto no art. 53.
§ 3° Aplica-se o disposto nos arts. 53 e 56 a 59, e demais normas
gerais, no que couber:
a) aos contratos de seguro, de financiamento, de locação, em que
o Poder Público seja locatário, e aos demais cuja conroúdo seja regido,
predominantemente, por norma de direito privado;
b) aos contratos em que a Administração for parte, como usuária
de serviço público.
§ 4° É dispensável o instrumento de contrato e facultada a
substituíção prevista neste artigo, a critério · da Administração · e
independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata
e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras,
inclusive assistência técnica.
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Art. 61. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos
termos do contrato e do respectivo processo licitatório e; a qualquer
interessado, a obtenção de cópia autenticada de qualquer documento dele
constante, com ânus para o requerente.
Art. 62 .. A Administração convocará regularmente o interessado
para assinar o instrumento de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81.
§ 1o O prazo de convocação poderá ser prorrogado urna vez por
igual periodo, quando solicitado durante o seu transcurso pela parte e desde
que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração.
§ 2° É facultado à Administração, quando o convocado não
assinar o instrumento de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto
aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da cominação
prevista no art. 79.
§ 3° Decorrido, sem convocação para a contratação, o prazo
estabelecido no instrumento convocatório para validade das propostas, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

SEÇÃOill
DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS
Art. 63. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados,
com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações,
para mellior adequação técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos
limites permitidos por esta Lei.
II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da modalidade de garantia
requerida pela Administração no instrumento convocatório;
b) quando necessária a modificação do regime de execução da
obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, face verificação
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por
imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma
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financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de
bens ou execução de obra ou serviço:
§ I o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços
ou compras, até dez por cento do valor inicial do contrato, e, no caso
particUlar de reforma de edificio ou de equipamentos, até o limite de vinte e
cinco por cento para os se\ls acréscimos.
§ 2° Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites
estabelecidos no parágrafo anterior.
§ 3° Se no contrato não houverem sido contemplados preços
unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre
as partes, respeitados os limites estabelecidos no § I 0 •
§ 4° No caso de supressão de obras ou serviços, se o contratado
já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, deverão
estes ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição, regularmente
comprovados.
§ 5° Quaisquer trJbutos ou encargos legais, criados, alterados ou
extintos, após a apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos
preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos,
conforme o caso.
§ 6° A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de
preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas e demais penalídades pecuniárias, bem como o empenho de
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido,
não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por prova
documental, anexa ao processo, dispensando-se a celebração de aditamento.
§ 7° O eventual restabelecimento . do equihbrio económicofinanceiro do contrato somente poderá ser obtido na forma e condições da
legislação processual civiL

SEÇÃOIV
DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS
Art. 64. O contrato deverá ser executado fiehnente pelas partes,
de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo
cada qual pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
Art. 65. A execução de qualquer contrato deverá ser fiscalizada e
acompanhada por representarite da Administração, for:nalmente designado,
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição.
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Parágrafo úni~o. O repre·sentante da Administração anotará em·
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassem a sua
competência deverão ser solicitadas a seus superiores, em tempo hábil, para
a adoção das medidas convenientes.
Art. 66. O contratado deverá manter no local da obra ou serviço
preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do
contrato.
Art. 67. O contratado é obrigado a reparar, comgir, remover,
reconstruir ou substituir,· às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados.
Art. 68. O contratado é responsável pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, : não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
. .
.
interessado. ,
Art. 69. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato.
§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos·
estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a
responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato
ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive
perante o Registro de Imóveis.
§ 2° A Administração poderá exigir, também, seguro para
garantia de pessoa e bens, devendo essa exigência constar do edital da
licitação ou do convite.
Art. 70. A subcontratação de obra ou serviço somente será
admitida quando prevista no edital, até o limite nele previsto, sem prejuízo
da responsabilidade solidária de contratado e subcontratado e observadas as
seguintes condições a serem avaliadas e · aprovadas previamente pela
Administração:
I - apresentação, pelo licitante, da relação de empresas a serem
subcontratadas, com especificação dos serviços que cada uma realizará;
II - apresentação, pelos pretensos subcontratados, de declaração
escrita de aceitação da subcontratação, bem como apre~entação de
justificativa consubstailciada de sua não participação no respectivo certame
licitatório;
m · apresentação, pelas empresas que serão subcontratadas, de
todos os documentos e informações exigidos dos licitantes no ato
convocatório, exceto os relativos a capacidade técnico-operativa e
patrimôniÓ líquido, a critério da Administração.
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Art. 71. Executado o contrato. o seu objeto será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável pela sua fiscalização e
acompanhamento, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em
até quinze dias da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por comissão designada pela autoridade
competente, da qual não poderá participar servidor responsável pela
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes; após o
decurso do prazo de observação, ou de vistoria que comprove a adequação
do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 67.
II - em se tratando de compras de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da
conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade
do material e conseqüente aceitação formal.
§ lo Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o
recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos demais,
mediante recibo.
§ 2° o· recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem
ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 3o O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo
não poderá ser superior a noventa dias, salvo em casos excepcionais,
devidamente justificados e previstos no edital.
Art. 72. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos
seguintes casos:
_
I - gêneros perecíveis, alimentação preparada e outros materiais, a
critério da Administração;
II - serviços profissionais;
m ~·obras e serviços até o valor fixado para convite, desde que
não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à
verificação de funcionamento e produtividade.
Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento será feito
mediante recibo.
Art. 73. Salvo disposições em contrário constantes do edital,
convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por
normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm
por conta do contratado.
Art. 74. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra,
serviço ou fornecimento, executado em desacordo com o contrato.
o
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SEÇÃO V
DA INEXECTJÇÃO E DA RESCISÃO DOS CONTRATOS
Art. 75. A irlexecução total ou parcial do contrato enseja a sua

rescisão, com as conseqüênciaS -contratuais· e as previstas em lei ou
regulamento.
Art. 76. Constituem motivo para rescisão-do contrato, ajuízo da
Administração:
I - o descumprimento de cláusulas contratuais, especificações,
projetes ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetes e prazos;
III - a lentidão no seu cumprimento, levando a Administração a
presumir a não conclusão da obra, do ·serviço ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;
IV - o atraso irljustificado no início da obra, semço ou
fornecimento;
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem
justa causa e prévia comUnicação à Administração;
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação
do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem
como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade
designada para fiscalizar e acompanhar a sua execução, assim como as de
seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na SI,la execução,
anotadas na forma do parágrafo único do art. 65~
IX - a decretação de falência, o pedido de concordata ou a
instauração de insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
XL- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da
estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
XII - protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente
provisão, que caracterizem a insolvência do contratado;
XIII - razões de interesse público, justificadas e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;
XIV - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços
ou compras, acarretando modificação do valor inicial contratado, além do
limite permitido no § I 0 do art. 63;
XV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
XVI - o atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos
pela Administração, decorrentes de obras, serviços ou fornecimentos já
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recebidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou gueri:a;
XVII - a não liberação, por pane da Administração, de área, local
ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto;
XVIII - a ocorrência de caso fortuito ou de força . maior,
regularmente comprovados, impeditiva da execução do contrato;
XIX - o não recolhimento pelo contratado das obrigações para
com a Fazenda Nacional, das Contribuições Previdenciárias e do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, cujas regularidades deverão ser
comprovadas, quando solicitado, para efeito de pagamento parcial ou total,
decorrente da contratação de obras ou serviços.
Art. 77. A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos
casos enumerados nos incisos I a XIII, XVIII e XIX do artigo anterior;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
m- judicial, nos termos da legislação.
§ 1o A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
§ 2° No caso do inciso XIII do artigo anterior será o contratado
ressarcido dos prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido,
tendo, ainda, direito a:
a) devolução da garantia;
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da
rescisão;
c) pagamento do custo de desmobilização.
Art. 78. A rescisão· de que trata o inciso I do artigo anterior
acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas
nesta Lei:
I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em
que se encontrar, por ato próprio da Administração;
·
II - ocupação e utilização do local, instalações, eqnipamentos,
material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua
continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante
avaliação;
m - execução da garantia contratual, para ressarcimento da
Administração e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuízos causados à Administração.
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§ 1° A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste
artigo fica a critério da Administri!.i;ão, que poderá dar continuidade à obra
ou ao serviço por execução direta ou indireta.
§ 2° É pertnifída à Administração, no caso de concordata do
contratado, manter o contrato, assumindo o controle de determinadas
atividades necessárias à sua execução.
§ 3° Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato deverá ser
precedido de autorização expressa do· Ministro de Estado ou autoridade
equivalente.

CAPÍTULO IV
DAS PENALIDADES
SEÇÃOI
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 79. A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, caracteriZa o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas, ainda que não tenha
sido caso de licitação.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos
licitantes convocados nos termos do inciso IV do art. 22 e do § 2• do art. 62,
que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições, inclusive quanto a
prazo e preço, das propostas pelo primeiro adjudicatário.
Art. 80. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o
contratante à multa de mora, fixada na forma prevista no instrumento
convocatório ou no contrato.
§ 1o A multa a que alude este artigo não impede que a
Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras
sanções previstas nesta Lei_
§ 2• A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia do
respectivo contrato, ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Art. - 81.
Pela inexecução total ou parcial do contrato a
Administração poderá, garantida prévia defeSa, aplicar ao contratado as
seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no
contrato;
m - suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a
dois anos;
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IV - declaração de inidoneidade para li<:iu;r ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade~ que será conêedida sempre que o
contratado ressarcir a. Administração pelos prejuízos decorrentes e após
decorrido prazo não inferior a dois anos.
§ I 0 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente d~vidos pela
Administração ou cobrada judicialmente.
§ 2° As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo
poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis.
§ 3° A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de
competência da autoridade máxima do órgão ou entidade, facultada a defesa
do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de
vista.
§ 4° As sanções previstas neste artigo e nos arts. 80 e 82 deverão
ser publicadas no Diário Oficial no prazo de cinco dias úteis.
Art. 82. As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo
anterior poderão ser aplicadas ás empresas ou aos profissionais que, em
razão dos contratos regidos por esta Lei:
I - praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal, no recolhimento
de quaisquer tributos;
II - praticarem atas ilícitos, visando frustrar os objetivos da
licitação;
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atas ilícitos praticados.
Art. 83. Os agentes administrativos que praticarem atas em
desacordo com os preceitos legais ou visando frustrar os objetivos da
licitação sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei e nos regulamentos
próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato
ensejar.
SEÇÃOII
DA TUTELA JUDICIAL DA REGULARIDADE
DAS LICITAÇÕES
E DOS CON1RATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SUBSEÇÃOI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 84. Os crimes definidos nesta Lei, ainda que simplesmente
tentados, sujeitam os seus autores, quando servidores públicos, além das
sanções penais, á perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo.
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Art. 85.

Considera-se servidor público, para os fins desta Lei,
aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo,
função ou emprego público.
§ I o Eqúiparii~se a servidor público, para os fins desta Lei, quem
exerce cargo, emprego ·ou função em entidade paraestatal, assim
consideradas, além das fundações, empresas públicas e sociedades de
economia mista, as demais entidades sob controle, direto ou indireto, do
Poder Público.
§ 2° A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os
autores dos crimes previstos nesta Lei forem ocupantes de cargo em
comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta,
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública,
ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público.

SUBSEÇÃOII
DOS CRIMES

Art. 86: Dispensar ou illexigir licitação fora das hipóteses
previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à
dispensa ou à inexigibílidade:
Pena - detenção, de três a cinco anos, e multa.
Na mesma pena incorre aquele que,
Parágrafo ú.nico.
beneficiando-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, vem a celebrar
contrato com o Poder Público.
Art. 87. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou
qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório,
com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação:
· ·
Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa.
Art. 88. Patrocinar, direta ou indiretamente, .interesse privado
perante a Administração, dando causa à Ú!stauração de licitaÇão ou à
celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada, em ação
popular constitucional, pelo Poder Judiciário:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa..
Art. 89. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação
ou vantagem, inclusiv~ prorrogação contratual, em favor do adjudicatário,
durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos

640 Sexta-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Janeiro de 1993

instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem
cronológica de sua apresentação:
Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado, se obtém
vantagem indevida ou_ se beneficia, injustamente, das modificações ou
prorrogações contratuais.
Art. 90. Omitir, em documento, para efeito de pré-qualificação,
de habilitação, ou de obtenção do certificado de registro cadastral,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração
falsa ou diversa da que devia ser mencionada sobre fato juridicamente
relevante:
Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.
Art. 91. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato
de procedimento licitatório:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
Art. 92. Devassar, injustamente, o sigilo de proposta apresentada
em procedimento licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassálo:
Pena - detenção, de dois a três anos, e multa.
Art. 93. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer
tipo:
Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa, além da pena
correspondente à violência.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou
desiste de licitar, em razão da vantagem oferecida.
Art. 94. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação
instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela
decorrente:
I - elevando arbitrariamente os preços;
II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada
ou deteriorada;
m - entregando uma mercadoria por outra;
IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria
fornecida;
V - tomando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a
proposta ou a execução do contrato:
Pena - detenção, de três a seis anos, e multa.
Parágrafo único. É aumentada a pena de um terço, se o crime
ocorre em periódo de grave crise econômíca.
Art. 95. Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou
profissional declarado inidôneo:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
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Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que, declarado
inídôneo, venha a licitar ou a contratar com a Administração.
Art. 96. Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscrição de
qualquer interessado nos registres cadastrais ou promover indevidamente a
alteração. suspensão ou cancelamento de registro do inscrito:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
Art. 97. Incluir, no edital ou ato convocatório da licitação,
cláusulas ou condições que visem a comprometer o seu caráter competitivo:
Pena- detenção, de dois a quatro anos, e multa.
Art. 98. A pena de multa cominada nesta Lei consiste no
pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em indices percentuais,
cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou
potencialmente auferivel pelo agente.
§ 1o Os indices a que se refere este artigo não poderão ser
inferiores a dois por cerito, nem superiores a cinco por cento cjo valor do
contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação.
§ zo O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o
caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.
Art. 99. As J.nfrações penais previstas nesta Lei pertinem às
licitações e aos contratos celebrados pela União, .Estados, Distrito Federal,
Municípios, e respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista, fundações públicas, e quaisquer outras entidades sob seu
controle direto ou indireto.

SUBSEÇÃO III
DO PROCESSO E JULGAMENTO
Art. 100.

Os crimes definidos nesta Lei, irnprescritiveis e
inafiançáveis, são de ação penal pública incondicionada, cabendo . ao ·
Ministério Público promovê-la.
Art. 1O1. Qualquer pessoa poderá provocar, para os efeitos desta
Lei, a iiúciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe, por escrito,
informações sobre o fato e sua autoria, bem como as circunstâncias em que
se deu a ocorrência.
Parágrafo único. Quando a comunicação for verbal, mandará a
autoridade reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante e por duas
testemunhas.
Art. 102. Quando em autos ou papéis de que conhecerem, os
magistrados, os membros dos Tribunais ou Conselhos de Contas ou os
titulares dos órgãos integrantes do sistema de controle interno de qualquer
dos Poderes, verificarem a existência dos crimes definidos nesta Lei,
·.. ..-.
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remeterão ao Ministério Público as cópias e os docwnentos necessários ao
oferecimento da denúncia.
Ar!. 103. Será admitida ação penal privada subsidiária da pública.
se esta não for ajuizada no prazo legal, aplicando-se, no que couber, o .
disposto nos arts. 29 e 30 do Código de Processo Penal.
Ar!. 104. Recebida a denúncia e citado o infrator, terá este o
prazo de dez dias para apresentação de defesa escrita, contado da data do
seu interrogatório, podendo juntar docwnentos, arrolar as testemun.has que
tiver, em número não superior a cinco, e indicar as demais provas que
pretenda produzir.
Ar!. 105. Ouvidas as testemun.has da acusação e da defesa e
praticadas as diligências instrutórias deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrirse-à, sucessivamente, o prazo de cinco dias a cada parte para alegações
finais.
Ar!. I 06.- Decorrido esse prazo, e conclusos os autos dentro de
vinte e quatro horas, terá o juiz dez dias para proferir a sentença.
Ar!. 107. Da sentença cabe apelação, interpoxúvel no prazo de
cinco dias.
Ar!. 108.. No processo e julgamento das infrações penais
definidas nesta Lei, assim nos recursos e na execução que lhes digam
respeito, aplicar-se-ão, subsidiariamente, o Código de Processo Penal e a
Lei de Execução Penal.

CAPÍTULO V
DO DIREITO DE PETIÇÃO
Ar!. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação
desta Lei cabem:
I - recurso, no prazo de três dias úteis a contar da intimaç-ão do ato
ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação;
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua
alteração ou cancelamento;
e) rescisão do contrato, na hipótese do inciso I do art. 77;
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de
multa;
II - representação, no prazo de trés dias __;:is da intimação da
decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não
caiba recurso hierárquico;
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III - pedido de reconsideração de decisão proferida no caso do §
3° do art. 81, no prazo de dez dias úteis da intimação do ato.
§ 1° A intimação dos atos referidos no inciso f, alineas "b", "c" e
"e" deste artigo, excluídos os de advertência e multa de mora, e no inciso rn,
será feita mediante publicação na imprensa oficial.
§ 2° O recúrso previsto na alínea "a" do inciso I deste artigo terá
efeito súspensivo, podendo a autoridade competente, motivada em razão de
interesse público, atribuir ao·· recurso interposto eficácia suspensiva, nos
casos previstos nas alíneas "b" e "e" do mesmo inciso.
§ 3° Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes,
que poderão impugná-lo no prazo de três dias úteis.
§ 4° O recurso, devidamente fi.mdamentado, será dirigido à
autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de cinco dias úteis, oti, nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, caso em que a decisão
deverá ser proferida dentro do prazo de cinco dias úteis, contado do
recebimento do recurso.
§ 5° Não se concederá medida liminar em mandado de segurança
que tenha por objeto a suspensão do curso de procedimento licitatório para
contratação de serviços cuja prestllção não possa ~er interrompida, a não ser
com grave prejuízo ao adequado fi.mcionamento de órgão ou entidade ou
comprometimento da segurança de bens destes.
§ 6° Na hipótese do parágrafo anterior, a Administração poderá
_contratar com o licitante que oferecer a proposta mais vantajosa,
provisoriamente, até o julgamento do mandado de segurança.

CAPÍTULO VI
_
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei
excluir-se-à o dia do início e incluir-se-à o do vencimento.
§ 1o Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, não se
interrompendo nos feriados.
§ 2° Somente se iníciam '! vencem os prazos referidos neste artigo
em dia de expediente no órgão ou na entidade.
Art. 111. A Administração somente pagará ou premiará projeto
quando o autor lhe ceder os direitos patrimoniais a ele relativos e possa
utilízá-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste
para sua elaboração.
Parágrafo único. Quando o projeto referir-se a obra e material de
caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá
o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação
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pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte
físico de qualquer natureza e aplicação da obra.
Art. 112. Quando o objeto do contrato interessar a mais de um
órgão ou entidade públicos, caberà ao ·contratante, perante a entidade
interessada, responder pela sua boa execução, fiscalização e pag-dlllento.
.
Parágrafo único. Fica facultado ao órgão ou entidade interessados
o acompanhamento da execução do contrato.
Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos contratos e
demais instn.unentos regidos por esta Lei serà feito pelo Tribunal de Contas
competente e pelos órgãos integrantes do sistema de controle interno, na
forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da
Administração responsáveis pela demonstração da legalidade, regularidade e
economicidade da despesa e sua execução.
§ 1o Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica
poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos íritegrantes do
sistema de controle interno, colltra iriegularidades na-aplicação desta Lei.
§ 2° Os TribWiais de Contas e os órgãos de controle interno, no
exercício de suas atribuições institucionais, são competentes para examíriar e
fiscalizar os registras contábeis e demais controles das empresas privadas
contratadas para a execução de obras, serviços ou fornecimento de
materiais, no que concerne às contratações feitas.
§ 3° As pessoas jurídicas referidas no paràgrafo anterior são
obrigadas a manter e colocar à disposição do Tribunal de Contas e dos
órgãos de controle interno toda a documentação contábil, fiscal, comercial e
bancária necessária às -apiuações por ele determinadas, no que conéertte às
contratações feitas, sob pena, em caso de sonegação ou de recusa, de
aplicação de multa diária até o cumprimento de suas determinações.
§ 4° Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema
de controle interno poderão solicitar para exame, antes da abertura das
propostas, cópia de edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos
ou entidades da Administração interessada à adoção das medidas corretivas
que em função desse exame lhes forem determinadas.
Art. 114. O sistema instituído nesta Lei não impede a préqualificação de licitantes nas concorrências de alta complexidade técnica,
sempre que o objeto da licitação recomende análise mais detida da
qualificação técnica dos interessados.
§ I 0 Entende-se por licitação de alta complexidade técnica, para
fins do disposto neste artigo, aquela que envolva alta especialização, como
fator de extrema relevância para garantir a execução do· objeto a ser
contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de
serviços públicos essenciais.
·
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§ 2° Na pré-qualificação serão observadas as exigências desta Lei,

relativas à concorrência, à convocação dos interessados, ao procedimento e
à analise da documentação.
Art. 115. _Os órgãos e entidades da Administração Pública
poderão expedir instruções peculiares às suas obras, serviços,· compras,
alienações, bem assim para a transferência de tecnologia, trabalhos em
parceria para desenvolvimento de equipamentos, materiais e processos, que
atendam às peculiaridades do desenvolvimento científico e tecnológico,
observadas as disposições desta Lei.
Paràgrafo único. As instruções a que se refere este artigo serão
aprovadas por decreto.
Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos
convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congéneres celebrados por
órgãos e entidades da Administração.
§ 1o A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou
entidades da Administração PúbliCa depende de prévia aprovação ·..de
competente piano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual
deverá conter, no minimo, as seguintes informações:
a) identificação do objeto a ser executado;
b) metas a serem atingidas;
c) etapas ou fases de execução;
d) plano de aplicação dos recursos financeiros;
e) cronograma de desembolso;
t) previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da
conclusão das etapas ou fases programadas;
g) se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia:
I) projeto, tal como definido no inciso VIII do art. 6°;
2) comprovação de que os recursos próprios para complementar a
execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do
empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador.
Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará
§
ciência do mesmo à assembléia legislativa ou· à câmara muniCipal respectiva,
conforme o caso.
§ 3° A primeira parcela do convênio ou sua cota única, se for o
caso, sob pena de· responsabilidade do dirigente omi>:~CJ, será liberada,
impreterivelmente, no prazo máximo de:
a) trinta di~ da assinatura do convênio, se não estiver prevista a
contratação de obra ou serviço de engenharia;
b) quinze dias da celebração do contrato de obra ou serviço pelo
convenente executor, ressalvada a hipótese de irregularidades no contrato
em questão.
§ 4 o As parcelas seguintes do convênio, se previstas, serão
liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado,

zo
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exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o
saneamento das.impropriedades ocorrentes:
a) quando não tiver havido comprovação da boa e regular
aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma -da legislação
aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados
periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou
pelo órgão competente do sistema de controle interno da Administração
Pública;
b) quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos
recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases
programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de
Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na
execução do convênio ou o inadimplemento do executor com relação a
outras cláusulas conveniais básicas;
c) quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras
apontadas pelo partícipe repassador dos recursos, ou por integrantes do
respectivo sistema de controle interno.
§ 5° Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão
obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição
financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês,
ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado
aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos
mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.
§ 6° As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo
anterior serão obrigatoriamente · computadas a crédito do convênio e
aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de
demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste.
§ 7° Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do
convênio, acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive
os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas,
serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo
improrrogável de trinta dias do evento, sob pena da imediata instauração de
tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade
competente do órgão ou entidade titular dos recursos.
Art. 117 _ As normas desta Lei aplicam-se, também, ao Ministério
Público e aos Tribunais de Contas.
Art. 118. Lei federal específica poderá estabelecer normas
peculiares para as licitações e contratos realizados por sociedades de
economia mista que explorem atividade econômica, sujeitando-se estas,
enquanto não editadas tais normas, às disposições desta Lei.
·
Parágrafo único- A vedação prevista na alinea "a" do § 3° do art.
7°, não se aplica a empresa pública, a sociedade de economia mista e a
outras entidades estatais que explorem atividades econômicas.
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Art: 119 .' Em suas licitações -e contratações administrativas, as
repartições sediaoas no exterior observarão as peculiaridades locais e os
princípios básicos desta Lei.
Art. 120.
Nas concessões de linhas aéreas, observar-se-á
procedimento licitatório específico, a ser estabelecido no Código Brasileiro
de Aeronáutica, no prazo de cento e vinte dias, a contar da publicação desta
Lei.
Art. 121. Os valores fixados por esta Lei serão automaticamente
corrigidos, na mesma periodicidade e proporção da variação do índice
oficial da inflação, com base no mês de outubro de 1992.
§ 1o O Poder Executivo Federal fará publicar no Diário Oficial da
União os novos valores.
§ 2° Enquanto não fixarem limites inferiores próprios, os
Municípios adotarão como valor máximo, em cada modalidade de licitação,
o quantitativo decorrente da aplicação do percentual definido como teto no §
2° do art. 20 desta Lei.
Art. 122. Fica o Poder Público autorizado a conceder gratificação
especial, padronizada e não cumulativa, aos servidores responsáveis pela
fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos administrativos,
bem como aos servidores íntegrantes das comissões de licitação e aos
responsáveis por convite a ser concedida, exclusivamente, pelo período em
que o servidor desempenhar as atividades de que trata este artigo.
Art. 123. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios
e as entidades da Admínistração indireta, poderão conceder direito real de
uso de bens imóveis a empresas nascentes nacionais de base tecnológica,
nos parques e distritos índustriais e tecnológicos.
Parágrafo único. Considera-se empresa de base tecnológica, para
os efeitos desta Lei, aquela cuja curva de produção seja íntensiva em
tecnologia e que se caracterize por fundamentar sua atuação na vantagem
comparativa de possuir autocapacidade de criar e aperfeiçoar tecnologias.
Art. 124. Os contratos relativos a imóveis do patrimônio da
União contfuuam a reger-se pelas disposições do Decreto-Lei no 9 .760, de 5
de outubro de 1946, com suas alterações, e os relativos a operações de
crédito íntemo ou externo celebrados pela União ou a concessão de garantia
do Tesouro Nacional continuam regidos pela legislação pertinente,
aplicando-se esta Lei, no que couber.
Art. 125. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 126. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
os Decretos-leis n°s 2.300, de 21 de novembro de 1986, 2.348, de 24 de
julho de 1987, 2.360, de 16 ue setembro de 19d7, a:._: n° 8.220, de 4 de
setembro de 1991, e o artigo 83 da Lei no 5.194, de 24 de dezembro de
1966.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --,- Em discussão o substitutivo em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1~ Secretário . . .

São lidas as seguintes
EMENDA N• I, DE 1993
Emenda aditiva ao substitutivo oferecido iO Projeto de
Lei da Câmara n 9 59, _de 1992, que "Regulamenta o art. 37,
inciso XXI, da ConstitriiÇá_O Federal, institui normas para licitações e contratos âa Administração Pública e dá outras providências".
.
Acrescente-se alínea eao § 2~' do art. 3<:> do Projeto· de
Lei da Câmara n 9 59, de 1992, com a seguinte redação:
__
"Aft. 3\' •••••••·~·---••uou••••••u••••••u•~~~----•••••····•~~••·•"

Justificação
A presente proposição pretende estender a sistemática
da licitação ao processo de escolha dos seguros a serem contra_
___ _
tados pelo Poder Público.
Atualrnente os seguros de bens públicos são contratado!:t
mediante sorteio entre as einpresas seguradoras nacionais,
exceto nos casos de seguros não tarifados, por determinação
do Decreto Lei ne73, de 1966.
Alé-m de eliminar a escolha totalmente aleatória que confronta com o princípio da eficiência administrativa, a proposição contribuíra para reduzir custos na aquisição dos seguros
governamentais, em função da concorrência que irá se estabelecer entre as seguradoras.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Nelson
Wedekin, PDT/SC:
·

, EM;ENDA n• 3
§ 2<:> ••••••~•-•••.o••·-~•••-•-•--••-u••••••••••••'-"'•"'••••,.•'•••••-••••,;
e) às empresas concorrentes que est~jáni ·concedendo o
Modifique-se a redação dada ao inciso VII do art. 6~>
maior volume de benefícios sociais aos seus- empregados e _ que passará a ter a seguinte redaç&9:
aos dependentes destes, durante o exercício ·eJ!l que ocorrer
Art. 6• .... -----------······--··---"······--······ .............. ---·
a abertura do processo licitatório."
VII- projeto: conjunto de elementos_ necessários e suficientes, com nível de pre.cisão adequado para caracterizar
Justificação
a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto
A presente Emenda tem por escopo privilegiar as empreda licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos
sas, concorrentes em processos licitatórios,_que concedem betécnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e
nefícios sociàiS 36s seuS ém.pregâdos ou aos dependentes des·
de adequado tratamento de impa_cto arubien_tal do emprendites.
mento, que possibilite a avaliação do custo da obra ou serviço
Com esse propósito, poderão aquelas empresas que tee definição dos métodos e prazo de execução.
•lham se preocupado com uma condição de vida mais digna
Justificação
para os seus empregados e suas famílias - por intern;1édio
da concessão de assistência médica e educãcional, habitação, _ .. O r:elator acatou a_ definiç~o _de projeto sugerida pelo
transporte e outras modalidades de benefícios soCiãiS - -téf- antéprojeto do TCU. COnio sempre tecnicamente_ótima, mas
esse fator considerado como critério de desempate nas licita- revelando total desconhecimento da administração pública
..
.. .- . _
__ . _ _brasileira. Quantas prefeituras no país têm condição de exeções públicas.
Cumpre ressaltar que as empresas- Que se dedicam a ãfív1-- cuta para licitação, ·proj~to segut:JdO a_ defmição do substitudades tais como o desenvolvimento florestal, a cultura serintivo? Ou não se fará mais obra municipal ou a lei será sistematigueira, a exportação de produtos manufaturados, a_ inforniá- camente dt!SObedecida. V~mos nos pautar na nossa realidade
tica e a automação, têm ou já tiveram inceiltiVos ou benefícios
e -não na realidade (?) da Capital Federal que é a conhecida
pelo TCU.
por parte do Estado com a finalidade de estimular aquelas
atividades.
Sala das Sessões, em 20 de janeiro de 1993. - Magoo
Como se vé, grande tem sido preOCI!pação do legislador Bacelar.
com o estímulo à geração de riquezas - estas quase sempre
EMENDA N•4
mal distribuídas - , relegando-se o Homem que, enfim, deve
estar na essência de todas as questões do Estado, com vistas
Dê-se ao art. 6~ do Substitut!vO ao Piojeto de Lei da
ao bem-estar da sociedade.
Câmara n9 59, de 1992, a seguinte redação:
Sala das Sessões, em 2!-de dezembro de 1992. -Senador
"Art. 6 9 Para os fins desta lei, considera-se~
Pedro Teixeira.
I - Obra -toda construção, reforma ou ampliação realizada por execução direta ou indireta;
EMENDAN•2
I I - Serviço Técnico ProfisSional ESpecializado - todo
o trabalho técnico que envolva atribuição privativa de profisProposição:
_são regulamentada, em particular no que se refere a estudos
Incluir no art. 6~>' inCiso II, a expressão HSegurosn' ficando
assim a redação do dispositivo:
técnicos, planos, ante-projetas, projetas básicos, projetes exe-u ., o.~Tõ1õ
o • • • • • >.'>.-••-. • .-.;-o • • .-.
".~
cutivos, fiscalização, supervisão ou gerenciamenló de obras
e serviços, consultaria téc~ca 1 pareceres, perícias e avaliações
......................... .•. ••••• ••.••• ;. - -"-"""_;....__.,·-".
......... ='"'' .•••••. •"
"Art. 6'? ...
eii:t geral, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou adminis-trativas;
- ! - ...
II-Serviço toda atividade destinada a obter determiIII -serviço- toda atividade destinada a obter determinada utilidade concreta de interesse para a Administração,
nada utilidade concreta de interesse para a Administração,
tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operatais como demolição, conserto, instalação, montagem, fabricação, operação, conservação, reparação, 'Irianutenção, transção, conservação, reparação, manutenção, transporte, locação
de bens móveis, seguros, comunicação ou trabalhos técnicos
porte, locação de bens móveis, seguros, publicidade, comunicação ou trabalhos técnicos-profissionais;
profissionais.
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IV·_ compra -toda aquisição re;munerã.da de bens para
fornecimento de uma só vez ou parceladamente;
V- alienação; toda transferência de domínio de bens
a terceiros;
VI- execução direta - a que é feita pelos próprios órgãos ou entidades da Administração;
VIII- execução indireta - a que o órgão Oo éJ.ltidade
contrata com terceiros, sob qualquer das seguintes formas:
a) empreitada pnr preço global - quando se contrata
a execução da obra ou d? serviço, por preço ·certo e total;
b) empreitada por preço unitário- quando se -contrata
a execução da obra ou do serviço, por preço certo de unidades
determinadas;
c) administração contratada - quando se -contrata a execução de serviços cujas quantidades não se possa calcular,
com precisão, mediante reembolso das despesas incorridas
para sua execução e pagamento de remuneração ajustada para
os trabalhos de administração;
d) tarefa- quando se ajusta mão-de-obra para pequenos
trabalhos? por preço· certo, com ou sem fornecimento de materiais.
VIII- Projeto Básico - conjunto de elementos _necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitaÇãO, elaborado com base nas indicações
de estudos técnicos preliminares que asegurem a viabilidade
técnica e de adequado tratamento de impacto ambiental do
empreendimento, que jlOssibilite a avaliação do custo da obra
e definiçãO dos métodos e prazo de execução, devendo conter
os seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identifiCar iOdos os seus elementos
constitutivos cõlil clareza;
b) soluções técnicas globais e localiza~as, suficientemente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases do projeto executivo
e realização das obré!;s e montagem.
c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de
materiais e equipã.nientos a incOrporar à -obra, bem como
suas especificações que assegurem os melhores resultados para
o empreendimento sem frustrar o caráter competitivo para
a sua execução.
d} Informações que possibilitem o estudo e a dedução
de métodos contrutivos. Instalações provisórias e condíções
organizacionais p·ara obra, sem frustrar o caráter competitiVo
para a sua execução.
e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia
de suprimentos, as normas de fiscalização, e outros dados
necessários em cada caso.
I) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamerite avaliados.
IX -Contratante - é O órgãO ·ou entidade signatária
do instrumento contratual;
X- Contratado - a pessoa física ou jur/dica signatária
do contrato e responsável pela execução do objeto da licitação;
XI -Administração Pública -_Administração .direta e
indireta da União, dos Estados do Distrito Federal e aos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade
jurídica de direito privado sob controle do poder público e
das fundações por ele instituídas ou mantidas;

Sexta-feira 22 649

XII- Obra, serviço e compra de grande vulto são aqueles cujo valor estimado sejam superiores a 25 (vinte e cinco)
vezes os respectivos limites estabelecidos por esta lei para
cOncorrência.'~
Justificação
Foi suprimida a diferenciação entre Projeto Básico e Projeto Executivo, sua clara conceituação e seus elementos bási-- --cos essenciais.
0 Projeto Básico precede necessariamente a licítã.ção e
deve conter dados claramente definidos que impeçam a mani-pUlação posterior dos preçOs e eSpecificações das obras e montagens.
O Projeto Executivo nein $.empre pode, deve ou convêm
preceder a licitação_. Além disso, ·a referência às Normas Técnicas da ABNT pode ser mantida, mas a lei deve especificar
os elementos essenciais do Projeto BásiCo que asseguram a
tranparência da licitação. O objetivo das Normas Técnicas
da ABNT é outro, de natureza técnica ..
De outra parte, introduz-se a definição de Serviço de
Engenharia, destacada da deffuição de Serviço. Naquela, exclui-se expressamente --..serviçO de consultaria ou congênere"
nesta, nesta não inclui esse tipo de serviço.
Assim sendo, não há onde situar os serviços do consultaria
de arquitetura e engenharia (estudos de viabilidade técnica.
económica e ambiental, projetas básicos e executivos, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras, e demais serviços
de engenharia e arquitetura internacfoilalmente classific3.dõs
como consultaria de engenharia e arquitetura.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Nelson
Wedekin-

EMENDAN•S
Modifique-se a redação do Art. 6• inciso VII para:
VII- Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com níveiS de precisão adequado, para
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviço~ objeto da licitação, elaboram com base nas indicações
dos ~studos técnicos prelininares que assegurem a viabilidade
técnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, que possibilite a avaliação do custo da obra
e definição dos métodos_ e prazo de execução, devendo conter
os seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;
b) soluções técnicas globais e localizadas. suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou ·de variantes durante as fases do projeto execulivo
e realização das obras e montagem;
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equip3mtmtos a incorpCirar -à obia, bem como suas
especificações que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustar o caráter competitivo para a
sua execução;
d) informações que possibilitem o eStudo e a dedução
de métodos contrutivos, instalações provisórias e condições
organizacionais p3.ra obra, sem frustar o· caráter competitivo
para sua execução;
e) subsídios para montagem do plano de licitação-«gestáo
da obra, compreendendo a sua programação, a !;'"'tratr:gia de
suprimentos, as normas de fisca-lização c outro liado:3. nece;:;·
sários em cada caso;
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I) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos- de serviços e fornecimentOS propriamente avaliados_.

Sala das sessões, 21 de janeiro de 1993, -Senador Júlio
Campos.
EMENDAN•6

Acrescente-se ao art. 6"' o inciso VIII, renurnerando-se
os demais:
VIII- Projeto executivo - o conjunto dos elementos
necessários e suficientes à execução completa da Obra, de
acordo com as normas pertinentes da ABNT - Associação
Brasileira de Normas Técnicas.
_
Justificação
A engenharia brasileira concorre em tecnologia nos países

mais evoluídos. A definição de projeto não deve cercear alternativas de processos ex-ecu_tivos. O projeto sendo pré-requisito
à instauração de licitações deve ser completo _a níves de plane-

jamento permitindo, poréni, mod-ificações no proCesso execu- tivo que permitam Sua dtimitação.
O conceito de projeto executivo é in-te-rnacional.
Sala das sessões, 2-1 de janc!1ro de 1993.--=-- Senador Júlio
Campos.
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Ademais, a escassez, cada vez mais acentuada, de recursos orçarhentá'rios e a crescente ·necessidade de investimentos
na área social recomendam que o preço das obras dessa natureza sejam mantidos em ..níveis que, a par de fomentar atividade económica geradora de empregos, otimizem a utilização
desses recursos.
Sala das sessões, de 21 de janeiro de 1993. - Senador
Dirceu Carneiro. - Primeiro Secretário.
EMENDA 111'9

- Acrescente-se ao caput do artigo 8~ do Sustitutiv_o
ao _PLC n<? 59/92 a seguinte redação:
"Art. 8-? - A execução das obras e dos serviços, ressalvada a hipótese prevista no arl. 7'\ § 39, alínea b, deve programar-se em sua totalidade, previstos seus custos atu'!-1 e ftnal,
e considerados os prazos de sua execução.
Justificação
O conhecimento prévio dos custos inerentes aos serviços
de manutenção e reparo, quando não impossível, é de difícil
estimativa, tanto que o próprio Substitutivo ré-conhece tal
característica em seu art. 1~, § 39 , alínea b
Sala das sessões, 21 de janeiro de· 1993. -Senador Júlio
Campos.
EMENDA N•lO

EMENDAN•7

Dê-se ao inciso I do art. 7<> do Substitutivo ao Projeto
de Lei da Câmara n'? 59, de 1992, a seguinte redação:
"'l-houver definição precisa do seu objeto caracterizado
por projeto básico, devidamente aprovado pela autoridade
competente."
Justificação
Com a supressão do conceito e dos elementos que compõem o Projeto Básico-....:... inclusive o orçamento que servirá
de base para a licitação das obras e montagen - . introduz-se
a· exigência de prévia existência de "levantamento preciso
dos respectivos cuStos". Essa expressão é ambígua e não corresponde ao orçamento que se incluiu na redação original
do projeto em tela.
Sala das sessões 21 de janeiro de 1993. -Senador Nelson
Wedekin.
EMENDAN•8

Acrescente-se ao art. 7~ O § 4-?, com a seguinte redação:
'' Art. 79 •• -~-~------~--~-·-·-·-·~---·-·-·-...~-·-·-·-·--~· ••• ..,.. '""'·... •• •••• ~--~~ ••••••
§ 4~ na elaboração do orçamento de obra pública de natureza social, o percentual relativo a Benefícios e Despesas lndiretas -BDI fica limitado ao máximo de 5% (cinco por cento)
do valor da obra."
J ustilicação
Garantida a prévia elaboração de orçamento das obras
a serem licitadas, conforme já previsto no Projeto (inciso
II do art. 79 ), parece-nos indispensável, no caso particular
de obra pública de natureza social, que seja fixado um teto
para o ítem relativo a Benefícios e DespesaS indiretas- BOI
desse orçamento.
A emenda, se aprovada, evitará cjue- ó orçamento desse
tipo de obra, mesmo no caso de consignar preços de materiais
e mão-de-obra ao nível do mercado, seja onerado com BOI
em percentual elevado.

Suprima-se integralmente o parágrafo primeiro do Art.
1()9 e renumere-se o parágrafo seguinte:
Justificação
O relator acatou no substitutivo a sugestão do anteprojeto
do TCU no sentido de praliCamente extinguir a empreitada
por preços unitários. Observo que os auditores do TCU têm
vivência profissional em Brasília e, eventualmente, em alguns
grandes centros, desconhecendo de perto a realidade administrativa brasileira. Um projeto de infr3--esiiutUra urbana para
possibilitar uma contratação por empreitada global tem um
nível tal de detalhe, que sua execução será praticamente iinpossfvel para a grande maioria das Prefeituras do Brasil. EssaS,
entretanto, não deixarão de fazer obras. O que acontecerá?
O nível do projeto não permitirá a precisão necessária
e as empreiteiras, para se gafantirem contra algum prejuízo,
engordarão o orçamento para cobrir eventuais surpresas e
falhas do projeto. Voltaremos, assim, ao super faturamento.
Comparo esse dispositivo do substitutivo a querer-Se acabar
com o reajustamento de preços dos contratos: é ideal, mas
com a inflação que nós temos, acabar com o reajustamento
irá causar unla explosão inflacionária, pois cada agente econô~
mico irá erributir nos seus preços a expectativa inflacionária
e sua margem de segurança. O ideal nem sempre é passivei,
temos que nos pautar na realidade quando legislamos.
Saladas Sessões, 21 de janeiro de 1993.- Magno Bacelar.
EMENDAN•ll

Substituir no Parágrafo 1' do art. 10 a expressilo "em
casos excepcionais, OD.de ... ~· por '~quando".
Justificação
A contratação por empreiÍada a preço global no caso
de obras em que não é possível, na fase de projeto, prever
com exatidão as quantidades a serem executadas, toma-se
tarefa muito difícil, senão impossível.
Isto acontece na _construção de estradas, execu_ç_ão de
fundações, aterros, dragagens e obras de grandC? vulto e longa
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duração (ex. barragens, portos, aeroportos, pontes), onde
a determinação das quantidades é obtida do projeto e este
é feito à medida em que as obras progridem, geralmente como
encargo do contratado.
Nestes casos, que representam a grande maioria das obras
públicaS', é indispensável que a contratação seja feita por empreitada a preços unitários, o que confere à Administração
maior flexibilidade durante a gestão do contrato, enquanto
a contratação por preço· global é rígida para ambos e, por
isso, só deve ser praticada quando se dispuser de projeto
detalhado e especificações completas que permitam a quantificação e qualificação do objeto do contrato sem possibilidades
de mudanças.
Esta emenda portanto evita o tratamento excepcional,
porém mantendo as condições para a sua aplicabilidade.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. Senador Ney
Maranhão.
EMENDAN• 12
Dê-se nova redação ao parágrafo 1' do Art. 1O como
segue:
§ 19 Somente se admitirá a Coiiti"~ftação na forma de
empreitada por preço unitário quando o objeto da licitação,
caracteristica-mente, for passível de significativas alterações
no curso de sua execução, pela atuação de fatores ou agentes
alheios ao controle da Administração, ou cujos quantitativos,
por sua dificuldade de previsão, contra indiquem, economicamente, a prévia especificação qualitativa e quantitativa dos
trabalhos, com razoável grau de aproximação.
Justificação
Melhorar a redação tomando-a mais explícita.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993.- Senador Júlio
Campos.
EMENDAN•13
Suprima-se -o art. 11 do Substitutivo ao Projeto de Lei
da Câmara n• 59, de 1992.
Justificação
A operacionalização e a adequação do projeto aos fins
postulados pela Administração nãO--deve sofrer restrições burocráticas.
-- ~
A situação conjuntural pai-a cida empreendimento e os
meios disponíveis não aconselham que se estabeleçam padrões
herméticos, para o atendimento das necessidades_ do Poder
Público.
Sala das sessões, 21 de janeiio de 1993. -Sen~ador~Nelsoo
Wedekin.
EMENDAN•l4
Dê-se ao caput do art. 12 do Substitutivo a·o Projeto
de Lei da Câmatã n~'"S9~-de 1992, a seguinte fedação:
- "Art. 12. Nos projeto~ de arquitetura e engenharia serão considerados os seguintes requisitos."
Justificação

Os estudos e projetes de engenharia e ~rquitetura repre.sent3.m 3% a 5% do investimento. Além dissO, de sua qualidade técnica dependem o menor custo e a maior qualidade
do empreendimento. O melhor projeto pode levar a economia
na execução das obras a cinco vezes o seu custo· total.
Cabe destacar que a seleção por melhor técnica não pende, ne~ssariamente, para as grandes empresas, mas sim para
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aquela que demonstra, em sua proposta técnica: o melhor
conhecimento do problema; a mais ampla indicação de alternativas de solução que se propõe estudar; a mais apropriada
metodologia de trabalho; a mais qualificada equipe a ser alocada ao serviço; os melhores re_cursos de informática que utilizará; dados sobre a existência de sistema de gestão da qualidade implantado na emprésa; programas de capacitação profissional, etc.
Ê da análise desses elementos da proposta técnica que
a Administração identificará a empresa melhor qualificada
para produzir o melhor projeto. Os resultados técnicos e económicos do melhor projeto tornam o seu preço irrelevante.
Saladas Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Nelson
Wedekin.
EMENDAN•15
Suprima-se o parágrafo único do art. 12 do Substitutivo
ao Projeto de Lei da Câmara n• 59, de 1992.
Justificação
A otimização de projeto é da competência da contratada,
o que, em conseqlléncia, toma desnecessário o -dispositivo
em foco.
'
..
Salà das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -S!illador Nelson
Wedekin.
EMENDAN•l6
No Art. 14, inciso IV, ac-rescentar;- após necessárias, a
expressão "inclusive para permitir o acesso ao processo de
compra pelas micro e pequenas empresas e", passando a ter
a seguinte redação:
"Art. 14 As compras, sempre que possível deverão:
IV- Ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias, inclusive para permitir o acesso ao processo de compra
pelas micro e pequenas empresas e para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade. ••

Justificação
Com esse aposto, fica claro o apoio a ser dado às micro
e pequenas e:rp.presas_ e__que o método de subdividir os lotes
destina--se a democratizar a_ licitação até O mals baixo nível
pOssível de participação, vale dizer às mícróempresas. -- Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Val·
mir Campe~o.
EMENDAN•17
Acrescente-se a Seção IV ao C3pítulo I, cóm os dispositiVoS que-se seguem renumerando-se os seguintes:

SEÇÃO IV~
Dos serviços técnicos profissionais especializados
Art. 15. Para os fins desta lei, consideram-se serviços
técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:
I - estudos técnicos, planejamento e projetas básicOs ou
executivos;
II- pareceres, perícias e avaliações em geral;
m - assessoria ou consultarias técnicas e auditorias financeiras;
IV- fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras
ou serviços,
V- patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
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VI -treinamento e ~Perfeiçoamento de Pessoal;
VII - restauração de obras de arte e bens de valor

histó~

rico.
§ 1' Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especi:iliz3.dos deverão ser celebrados mediante a realização de concurso. com estipulação prévia de prêmio ou remuneração.
§ 2(> Aos serviços técnicos previStO nesteartigo aplicamse, no que couber, o disposto no Art. 111 desta lei.
§ 39 A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de integrante de seu corpotécnico em procedimento licitatóiiO ou Como elemento- de
justifiCa:ção de dispensa ou ine:tigibilidades de licitação ficará
obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto de contrato, e na total
impossibilidade disto, devidamente comprovada, a sua substituição por pessoal de mesma qualificação.

Justificação
Acrescentar seção relativa aos serviços :técnicos profissionais especializados, por merecerem tratamento especial.
Sala das sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Júlio
Campos.
EMENDAN' 18

Dê-se ao art. 19 do Substitutivo ao Projeto de Lei da
Câmara n"' 59, de 1992, a seguinte redação:
"Art. 19. São modalidades de licitação:
I - concorrência;
II- tomada de preços;
III- convite;
IV -concurso;
V -leilão.
§ 19 Concorrência é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados, cadastrados ou não, que, na fase de
habilitação, comprovem possuir os requisitoS mínimos de qualificação exigidos no edital.
§ 2" TOmada de preços é a modalidade de licitação entre
interessados regularmente cadastrados, observada a necessária qualificação.
§ 3" COnvite é a modalidade de licitação entre capacitados a fornecer ou executar o objeto, escolhidos e convidados
em número mfrii.iilO de 3 (três) licitantes.
§ 4" Coricurso é a IllOdalidade de licitação -para esColha
de trabalho literário ou artístico, mediante pagamento de pro
labore aos participantes e prêmiOs aos vencedores.
§ 5'? Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para a venda de bens móveis inservíveis para
a Administrãção, ou de produtos legalmente apreendidos ou
penhorados, a quem oferecer maior lance, igual ou superior
ao da avaliação.
§ 6'? Quando por limitações do mercado ou desinteresse
dos convidados, for impossível a obtenção do número de candidatos exigidos no § 3~, essas circunstânciaS deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do
convite."
Justificação
Os estudos e projetas de engenharia e arquitetura representam 3% a 5% do-investimento. Além disso, de sua qualidade técnica dependem o menor custo e a maior qualidade
do empreendimento. O melhor projeto pode levar a economia
na execução das obras a cinco vezes o seu custo total.
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Cabe destacar que a seleção por melhor técnica não pende, necessariamente, para as grandes empresas, mas sim para
aqtielã que demonstra, em sua proposta técnica: o melhor
conhecimento do problema; a mais ampla indicação de alternativas de solução que se propõe estudar; a mais apropriada
metodologia de trabalho; a mais qualificada equipe a ser alocada ao serviço; os melhores recursos de informática que utilizará; dados sobre a existência de sistema de gestão da qualidade implantado na empresa, programas de capacitaÇáO pro·
fissional, etc.
É da análise desses elementos da proposta técnica que
a Administração identificará a empresa melhor qualificada
para produzir o melhor projeto. Os resultados técnicos e económicos do melhor projeto tornam o seu preço irrelevante.
Sala das sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Nelson
Wedekio.
EMENDAN'19

Dê-se ao caput do inciso I do art. 20 do Substitutivo
ao Projeto de Lei da Câmara,n9 59, de 1992, a segtifõté tedação:
.
"I -para obras ou serviços técnicos profissionais especializados:"

Justificação
A emenda é necessária para abranger, também, a modalidade de prestação de serviços técnicos profissiónaís- espéCfalizados, a ser introduzida no art.-6", mediante emenda de nossa
autoria.
Sala das sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Nelson
Wedekin
EMENDAN•20

No Art. 22, incisó- VII, intercalar, após similar, a expressão "e em micro e pequenas empresas", passando a ter a
seguinte redação:
"Art. 22. É dispensável a licitação:

VII - nas compras eventuais de gêneros alimentícios perecíveis, em centro de abastecimento ou similar, e em micro
e pequenas empresas, realizadas diretamente com base no
preço do dia."
Justificação
O setor alimentício é rePrisentado principalmente por
micro e pequenas empresas, em especial o ramo de perecíveis.
Essas empresas podem oferecer produtos alimentfciOs da melhor qualidade e a preços inferiores aos praticados no centro
de abastecimento locaL Além desses motivos estar-se-ia, sob
o aspecto legal, dando cumprimento ao dispositiVo coristitucional que determina no art. 170, inciso IX. seja dado '"'tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte."
Relevantes motivos- S6ció-econômícoS aUtorizam a disposição nos termos propostos.
Sala das Sessões, 21 de janeiro_de 1993. -Senador Valmir Campelo.
EMENDA N•21

Acresça-se ao art. 22 do Substitutivo ao Projeto- de Lei
da Câmara n~ 59, de 1992, o seguinte inciso XI:
"XI- na contratação de serviços técnicos profissionais
especializados, desde que o objeto do contrato tenha características singulares, não usuais ou pou·co comuns."
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Justificação
A hipótese de dispensa de liçítaçâO oCorre-tambêln enl
relação à contratação de serviços técnicos profission~iS, espécie esta introduzida em emenda de nossa autoria.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. ~Senador Nelson
Wedekin.

EMENDAN•22
Inclui-se o seguinte indsci XI no art. 22 do Substitutivo:
Inciso XI - Na contratação de instituições nacionais,
sem fins lucrativos, iilCUmbidas regionais mi ·estatu-taiíamente
da pesquisa e do desenvolvimento ei€mtífico e 'tecnológico,
desde que o pretenso contratado detenha inquestionável reputação ético-profissional, consagrada a juízq do órgão de supervisão acadêmica.
- --Sala das Sessões, 21 de janelfO de 1993. -Nelson Carneiro.
EMENDAN•23
Dê-se a:o § 1" do art. 28 do Substitutivo ao Projeto de
Lei da Câmara n~" 59, de 1992, a seguin-te rCdação:
'§ 19 A comprovação de aptidão referida no inciSo II,
no caso de licitação pertirierite e 'obras e serviços, será feita
por atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público
ou privado, restrita a exigência a Cdffiprriv3:ç3.o -dO licitante
de possuir em seu quadro permanente, na data da licitação,
profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por exeCuÇão de obra ou serviço de característicaS se-melhantes,limitadas estas exclusivamente às parcelas
de maior relevância e valor signifiCativo do objeto da licitação,
vedadas as exigênciaS-de quantidades mínimas ou prazos máximos, podendo a comprovação, quando relativa a épocas distintas, ser relacionada a profissiOnais também distintos.,Justificação
A exigência de certifiCados para comprovação de aptidão
pela entidade profissional competente é uma exigência burocratizante do processo e, portanto, deve ser eliminada do
texto proposto.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Nelson
Wedekio.

EMENDAN•24
Supriinanl-se oS pará"gr:ifoS·l ~' ez.~>-do art. 28, mã.ntendo-se
os demais parágrafos do citado artigo, renumerados.
Juslificação
A comprovação de qualificação técnica asseiltada, únicae exclusivamente, sobre o acervo técnico do profissional, em
detrimento da estrutura empresarial que lhe permitiu constituí-lo, senão injusta, ilegítima a competição que deve nortear
os certames licitatórios, pois- acaba por igualar os desiguais,
colocando em risco· as obras e serviços contratados pela Administração. Fatalmente haverá empresas estruturadas, profissionais e sériãs competiildo em aventureiros ou empre-sas de
um só homem (o detentor do acervo), estimulando a prática
da subcontratação, tão perniciosa em alguns setores. Prática
esta que frauda as licitações e se teffi constituído em forte
aliada da informalidade da economia, injusta socialmente e
base da sonegação das receitas públicas.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Júlio
Campos.
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EMENDAN•25
Modifica o § }9 e suas 3Iíneasa e b do art. 28.
Que p3Ssam a ter a segUinte redação:
"§ 1~" A comprovação de aptidão referida no inciso II,
no caso de licitação pertinente. a obras, será feita por atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
neste caso devidamente certificados pela entidade profissional
competente quando relativo a eXperiências Ocorridas posteriormente ao ano de 1976, limitadas as exigênCias a:
· a) quanto à capacitação técnico-profissioriã.l: coriiprovação do licitante de possuir em seu qU3di-o permanente na
data da abertura das propostas e também em data no mínimo
de seis meses anterior a esta, profissioriaJ. de nível superior
de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra
de característica semelhante, limitadas estas exclusivamente
às parcelas de maior relevância e valor significatívo do objeto
da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas
ou prazos ntáximos, podendo a comprovação quando relativa
a épocas distintas, ser relacionada a profission-ais tamOém distintos;
b) quanto à capacitação técnico-operativa: comprovação
do licitante de ter executado, no somatório de até 3 (três)
contratos, quantitativos mínimos não inferiores a 30% (trinta
por cento), nem superiores a 70% (setenta por cento) daqueles
relativos às parcelas de maior relevância técnica ou de valor
significativo do objeto da licitação; ficando estipulada a exigência de quantitativos, no somatório de até ciil.co contratos,
quando tratar-se de microempresa ou empresa de pequeno
porte, assim definidas em lei, respeitado o § 1~" do art. 19
desta lei."
o

Justificação
A redação proposta objetíva resgatar a importância da
capacidade técnico-Operativa quanto á qualificação técnica,
particularmente no que tange a experiência anterior da licitante, com o cuidado de não prejudicar a participaÇão das micro
e pequenas empresas nos certames licitatórios.
OutrossiDl, a capacidade téCDiCo-õperá-tiVã. êõrista em OUtros pontos do Substitutivo, quais sejam, § 3~" do art. 28; §
2• do art. 29 e art. 70, inciso III.
· ·
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Júlio
Campos.

EMENDAN•26
Dê-se ao § 1' do art. 28 a seguinte redação:
§ }9 A comprovação de aptidão referida no inciso li,
no caso de licitações pertinentes a obras e serviços, será feita
por atestados fornecidos por pess-oas jurídicas de direito ou
privado, devidamente certificados pela entidade profissional
competente, limitadas as exigências a:
a) Quanto a capacidade técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, desde
há pelo menos 6 (seis) meses antes da data de licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedada as exigências de quantidades mínimas ou prazos
máximos;
b) Quanto a capacitação técnico-ópáacional: comprovação do licitante de ter executado, no somatório de até 3
(três) contratos quantitativos mínimos náo inferiores a 30%.
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(trinta por cento) e nem superiores a 70% (setenta por cento)
daqueles relativos às parcelas de maior relevância técnica ou

do valor significativo do objeto da licitação e a 50% (cinqüenta
por cento) das relações quantitativos/prazo global destas, admitida a soma de atestados quando referidos a um mesmo
período, sem limite de contratos.
Justificação
Não se pode admitir que empresas que não possuem quadro permanente de profission~_is concorram em licitações contratando esses ptofiSsiõnais ou "comprando'' atestados de última hora. Por outro lado a exigência de já ter realiza~o quantitativos técniCos igual ou superiores a 30% das parcelas de
maior relevância assegura a capacidade operacional evitando-se a "'constituição_ de_ empresas fantasma_.,"· que por certo
renegociarão colltrã.tOS com ágios sob forma de "aluguel" de
nomes. Preservar empresas normalmente operativas é salutar
ao sistema.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Júlio
Campos.
EMENDAN•27
Acrescente-se ao att. 29 o seguinte parágrafo:
§ 3" É vedada a exigência de índices f.i_nanceiros relativos. mínimos_ e máxiMos, ou qUaisquer outr9s. indicadores
financeiros não Objetivamente vinculados aos valores das obrigações decorrentes da licitação.
Justificação
Evitar exigências não compa_tíveis com o objeto da licitação.

Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. ~Senador Júlio
Campos.
EMENDAN•28
Dê-se nova redação ao inciso I do art.-29; com-O segue:
I - demonstrações _contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, ou balanço de abertura, no
caso de empresa recém-constituída, vedada sua substituição
por balancetes ou bal~nços provisórios e ad~itida a sua atualização por índices oficiais adotados pela legislação específica.
Justiflcoção
Melhorar a redação evitando-se possibilidades de cerceamento de licitantes por exigências de demonstrações financeiras em épocas não p-revistas em lei.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993.- Senador Júlio
Campos.
EMENDAN•29
Acrescente-se no final do § 5"', do art. 30 do projeto,
o seguinte:
"·v•, nem nos casos de aquisição de b~ns e serviços
realizada por unidades administrativas sediadas no exterior."
Justificação
O acréscimo ora proposto é essencial quando _ conjugado
o disposto no art. 30 e seus parágrafos com o que se propõe
no art. 119 do projeto em exame.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1993. -Senador
Cid Carvalho.

_"-~
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EMENDAN•30
Modifique-se a redação dada ao parágrafo 2~' do art. 31,
que passará a ser a seguinte:
Art. 31. ..... __ ... ----- ---··. _.. -· ..•.•.. _,_._ .... ---- .., ..... ----Parágrafo 2" Nas concorrências para obias, serviÇos e
oompras de grande vulto· será sempre admitida a participação
de empresas consorciadas em número não superior a quatro.

Justificação
A obrigatoriedade de consói"cio deve ser para empreendimentos de grande vulto de forma a quebrar eventuais reservas de mercado. Nas demais é melhor facultar a administração
a conveniência ou não de utilizar o consórcio. Procunlmos
também limitar o número de consorciados para evitar excessiva pulverização de responsabilidade.
Sala das Sessõ.es, 21 de janeiro de 1993. -Senador Magno
Bacelar.
EMENDAN•31

Modifique-se a redação do§ 2• do Art. 31 para:
§ 2"' A ad_~ini_stração adniitirá a participação de consórcios nas licitações, desde que técnica e operacionalmente possível, sempre _que, pelas condições de mercado ou pelas características e vulto do objeto da licitação, ficar evide.nciada a
existência de um número muito reduzido de eventuais licitantes interessados.

.iustitie&Ção
A participação de consórcios nas licitações deve ocorrer

sempre' que_- técnica e operacionalmente possível ou ainda
quando o número de lícitantes for reduzido.
_
· Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993.- Senador)úllo
Campos.
EMENDAN•32
Dê-se ao inciso X do art. 38 do Substitutivo ao Projeto
de Lei da Câmara n~ 59, de 1992, a seguinte redação:
"X -projeto básico da obra ou especificação completa
do material ou serviço, que poderá constar de anex~;"
Justificação
A alteração proposta visa a cmhpatibilizar a redação do
inciso com a ofeiecida ao 3.rt. 6", consignada em emenda de
nossa autoria.
---Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993.- Senador Nelsan
Wedekin.
EMENDAN•33
Acrescente-se ao art ;- 38" os incisos seguintes, renumerando-se o Inciso XII para XVI:
XII -limites para pagamento de instalação e mobilização
para a execução de obras ou serviços; quando for o caso,
as quais serão obrigatoriamente previstas em separado çl~s
demais parcelas, etapas ou tarefas;
XIII- garantias exigidas, quando for o caso;
XIV - Demonstrativo do orçamento estimado ou plani..
lhas de quantitativos e preços unitários que deram origem
ao preço-referência, quando for o caso;
XV - minuta do instrumento contratual.
Justificação
Dar melhor clareza quanto às exigéncias do edital.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Júlio
Campos.
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EMENDAN•34

Acrescente-se o parágrafo 4• ao art. 40:
§ 4• A impugnação feita tempestivamente pelo licitante
não o impedirá de participar do processo ·Hcitatório até o
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
Justificação

Evitar o- Cerceamento ç:Je licitantes por impugnações -não
transitado em julgado.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993.- Senador Júlio

Campos.

·

- ---

EMENDAN•35

Dê-se ao artigo 41 a seguinte redação:
Art. 41. Nas licitações de âmbito internacional, o edital
deverá ajustar.:.se a diretrizes da politica monetária e do comércio exterior e atender as exigências dos 6rgá0s-competetlfes.
§ 19 Quando for permitido aos licitante estrangeiro co~
tar preço em moeda estrangeira, igualmente poderá fazê-lo
o licitante brasileiro.
§ 29 Selido permitido ao licitante estrangeiro atualizar
o preço eln moeda estrangeira mediante a adoção de fórmula

de reajuste, igUal critério de reajuste será assegurado ao licitante brasileiro.
§ 39 O pagamento ao licitarite brasileiro, eventualmente
contratado, que tenha apresentado cotação em moeda estrangeira, será efetuado em moeda brasileira à taxa de câmbio
vigente na data do efe!ivo pagamento;
§ 4• As garantias e modalidades de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitantes eStrangeiros.
§ 5' Para fins de julgamento da licitação, as propostas
apresentadas por licitantes estrangeiros serão_ aciescidas dos
gravames conseqüentes dos mesmos- tributos que oneram os
licitantes brasileiros, quanto à operação final de venda, bem
como de todos os tributos e despesas incidentes sobre a importação do objeto da licitação, ainda que isento ou beneficiado
o órgão licitador ou o bem a ser adquirido.
§ 6• Para efeito de julgamento, as cotações de todos
os licitantes serão efetuadas para entrega no local da obra,
prestação do serviço ou destino final dos bens.
§ 7•/ · Para a realização de obras, prestação de serviços
ou aquisição de bens, com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação
estrangeira, Oü ·organismo multilateral oficial, de que o Brasil
seja parte, a respectiva licitação poderá admitir as normas
e condições constantes de convenções, tratados ou contratos
intemac~onai~ finnados e ratificados pelo Brasil, aplicando-se
esta lei supletivamente.
,
JustiflC8Çiio
Diante. da abertura de mercado que se observa no país,
salutar e necessária, já existe um incrementO acerituãdo nas
licitações internacionais promovidas pela Administração Pública em todos os seus níveis. A prática tem demonstrado
que ,.em tais licitações os licitantes estrangeiros contam com
"vantagens" não auferíveis pelos licitantes brasileiros. Assiin,
por exemplo, os licitantes estrangeiros cotam e reajustam seus
preços, durante o contrato, com base em moeda forte e contam
com garantias de pagamento - cartas de crédito - contra
o embarque dos bens adquiridos, enquanto os licitantes'brasileiros sofrem a corrosão de preços pela inflação, e constantes·
atrasos de pagamento por parte do poder público.
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Por outro lado, é sabido que a tributação brasileira é
extremamente alta, onerando o licitante brasileiro com tributos diretos e indiretos, contribUições, etc., nem sempre devidos
pelo licitantes estrangeiros. Assim, devem ser levadas em conta, na comparação de preços nacionais e estrangeiros, tais
encargos, evitando-se ainda que benefícios fiscais específicos
causem flagrante desequilíbrio nas condições de preço, especialmente porque os licitantes estrangeiros contam com benefícios e incentivo fiscais e financeiros em seus países de origem
·para o incremento de suas exportações.
Em resumo, a proposta de emenda acima visa exclusivalnente conceder e garantir isonomia de tratamento entre licitantes brasileiros e estrangeiros nas licitações internacionais,
algo que liíl torna urgente.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 199:>.- Senador Júlio
Campos. - -- EMENDAN•36

Dê-se ao parágrafo 2• do art. 41 a nova redação seguinte:
§ 2"' O pagamento devido ao licitante brasileiro, eventualmente contratado em virtude de licitação em que tenha
cotado preço em moeda estrangeifã, será efetuado em moeda
brasileira, à taxa de câmbio vigente na data do efetivo pagamento.
Justificação
A emenda visa dar ao licitante brasileiro a mesma condição oferecida eventualmente ao licitante estrangeiro, ·possibilitando a concorrência de mercado em igualdade de condições.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993.- Senador Júlio
Campos.
EMENDAN•37

Acrescente-se ao art. 41 § 5"', como segue:
§ 59 As garantias de pagamento ao licitante brasileiro
serão equivalentes àquelas oferecidas ao-licitante estrangeiro.
Justificação
Dar ao licitante brasileiro as mesmas condições oferecidas
.
ao licitante est.rangeiro.
_ _ ___ .
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993.- Senador Júlio
Campos.
EMENDAN•38

Dê-se ao parágrafo 39 do art. 43 a nova redaçâo seguinte:
§ 3' Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, ou então
excessivamente elevado, incompatível com os preços dos insumos e salários do mercado, acrescido dos respectivos encargos,
e segundo parâmetros definidos no instrumento convocatóriO.
Justificação
Melhorar a redação.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. --Senador Júlio
Campos.
EMENDAN•39

Acrescente-se ao art. 43 novo parágrafo 4~>, renumerando-se o seguinte:
'
§ 4• O disposto no parágrafo anterior aplica-se· a proposta que incluam mão-de-obra estrangeira ou importação
de insumos de qualquer natureza, adotando-se, como referência, os mercados nos países de origem.
Justillcaçio
Compatibilizar a r~d<!ção ao_ pará_grafo anterior.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Júlio
Campos.
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EMENDAN•40
Dê-se nova redação- ao parágrafo 59 do Art. 43.
§ 5~> Os preços cotados serão reajustados de acordo com
a variação de índice a ser estipulado no instrumento convocatório e que reflita variação efetiva do custo da produção,
admitida a adação de índices específicos ou setoriais, desde
a data limite-de recebimento das propostas, ou do orçªmento
ou do preço--referência a que este se referir, até a data·de
adimplemento das obrigações, exceto quando se tratar de fornecimento de bens que devam ser concluídos no prazo- de

a

até 30 (trinta) dias daquela data.
Justificação
Melhorar a redação definindo parâmetros de reajustamento de preços.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993.- Senador Júlio
Campos.
EMENDAN•41
Acrescente-se o-§ 69 ao art. 43 como segue:
§ 6<;> para efeitá do diSpostõ nesta lei, considera-se como
adimplemento da obrigação a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem, ou de parcela destes, bem
como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança.

Justificação
Melhorar redação com vistas e evitar interpretações diversas quanto a expressão adimplemento da obrigação.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Júlio
Cã.mpos.
-EMENDA N•42
Dê-se ao art. 44. do Substitutivo ao Projeto de Lei da
Câmara n<;> 59, de 1992, a seguinte redaçào:
"Artigo 44 Constituerri tipOs de licitação:

I - de menor preço
II - de melhor técnica
III - de técnica e preço
IV - de preço-base
§ 19 Deverá adotar-se a licitação de ffienor preÇo em
caso de obras singelas ou sem maior complexidade, de serviços
usuais, rotineiros, comuns- ou que dispensem especialização,
bem como de fornecimento, compra ou locação de bens, equipamentos, materiais ou gêneros- de rendim.ento e qualidade
uniformes ou padronizados.
§ 29 • No julgamento das propostas serão desprezadas
quaisquer considerações de caráter qualitativo devendo o objetp da licitãçâo ser ádj~dicado a quem tenha oferecido o
menor preço, desde que não superior ao praticado no mercado
ou estabelecido por autoridade competente.
§ 3ç:. Cabe.rá a licitação-de melhor técnica, sempre que
solidez, durabilidade, adequação, eficiência inovação tecnológica e outros aspectos qualitativos devam predominar sobre
o custo da obra, serviço, bem, equipamento, material ou gênero desejado pela administração.
§ 49. O ato convocatório deverá detalhar, com a respectiva pontuação, -critériOs objetivos de julgamento e classificação das propostas técnicas,_ indicando o máximo preço admissível.
-- -- --§ 5•. O objeto da licitação será adjudicado ao primeiro
classificado no julgamento da proposta técnica, devendo abrirse somente o envelope que contenha a proposta de preço
por ele apresentada, para verificar se não ultrapassa o máximo
fixado, hipótese em que, observada a mesma formalidade,

----.---·-
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será contemplado o segundo classificado, e assim sucessiva__ _
mente.
__
_
§ 69. Salvo em casos excepcionais, devidamente justifiçados pela autoridad~ cog1petente o tipo de licitação previsto
neste artigo:
I - deverá ser preferencialmente adotado para contratação de estudos, projetos ou gerenciamento de obras ou serviços de construção, ainda que estes não sejam preponderantes;
I I - não poderá ser empregado para contratação de obras
e serviços de construção, ainda que estes não seíam preponderantes.
§ 79. A licitação de técnicas e preço terá lugar, quando,
no respectivo julgamento, devam ser sucessivamente avaliados
requisitos de caráter qualitativo e vantagens de ~atureza económica.
§ 8' O objeto da licitação será adjudicado a queni entre
os licitantes previamente classificados no julgamento da proposta técnica, tenha oferecido o menor preço, desde que não
superior ao praticado no mercado ou estabelecido por autori:-dade competente.
§ 9o A licitação de preço-base será admitida apenas
quando convenha à administração. pra garantia da viabilidade de execução do contrato a ser celebrado o estabelecimento de limites mínimos e máximo de varlação dos preços
a serem oferecidos pelos licitantes.
· § 10. O objeto da licitação será adjudicado, a quem
entre os_ licitantes classificados no julgamento da proposta
técnica, oferecer o melhor preço, dentro dos limites fi~dos
no ato convocatório.
§ 11. Nas licitações de técnica e preço, nas de melhor
técnica e nas de preço base, os licitantes deverão apresentar,
em envelopes lacrados e separados, para julgamento em oportunidades distintas e sucessivas, nessa ordem:
I - a proposta técnica;
II - a proposta de preço.
§ 12. Antes do julgamento da proposta de preço, deverão -ser restituídos, fechados e intactos, os envelopes apresentados pelos licitantes desclassificados no julgamento da proposta técnica, desde que não tenha havido recurso_ ou após
a sua denegação.
Justificação
A simplificação adotada no SubstitutiVo reduz. os tipos
Ucitatórios, o que pode- acarretar dificuldades para a implementação do processo licitatório .
_
_
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1992. Senador Nelson
-Wedekin.
.
EMENDAN•<Q
Dê-se ao art. 44, a seguinte redaçáo:
"Art. 44. Çonstituem tipos de licitação:
I - a de menor preço ~ quando o critério de seleção
da proposta mais vantajosa para a Administração determinar
que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de
acordo com as especificações_ do edital ou convite e ofertar
o menor preço;
II - a de técnica e preço - é aquela em que a Administração escolhe a proposta mais vantajosa economicamente,
desde que previamente satisfeitbs os requisitos técnicos mínimos exigidos no instrumento convocatório;
III - a de preço-base - em que a administração fixa
um valor inicial e estabelece, em função desse vaor, limites
máximo e minlmo de preços, especificados no ato convoca~
tório.
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§ 19. A licitação do tipo de preç~ somente poderá ser
utilizada nos casos em que o objeto pretendido admitir solu~
ções alternativas e variações de execução, com repercussões
significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento,
durabili.daP,e ou outros atributos técnicos concretamente mensuráveiS; e estaS puderem ser adotadas à livre escolha dos
licitantes, na conformidade dos critérios obje"tivamente fixados
no ato convocatório.
§ 29 o preço-base, além de constar do ato convocatório,
deverá ter o respectivo cálculo demonstrado no processo relativo à licitação e não poderá resultar na contratação por preço
superior ao de mercado.
§ 39. Para contratação de bens e serviços de informática, a AdminiStração Pública observará o disposto no artigo
3• da Lei n• 8.246, de 2J de outubro de 1991, levando em
conta, com a adoção da licitaçãO de técnica e preço, os fatores
especificados em seu § 2"'
§ 49 • É vedada a utilização de outros tipos de licitação
não previstos neste artigo."

Justificação
Quando utilizado de forma adequada, o preço-base representa mais uma possibilidade de seleção eficiente da proposta
mais vantajosa para a Administração.
Nesse sentido, a emenda, além do texto ora em vigor
por conta do Decreto- Lei n9 2. 300/86, (inciso ITI), inclui dispositivo (§ 29) que assegura transparência absoluta ao procedimento licitatório respectivo.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Dirceu
Carneiro.
EMENDAN•44

Dê-se ao art. 44 a seguinte redação:
Art. 44. Constituem tipo de licitação:
I. A de menor preço - quando o critério de seleção
da proposta mais vantajosa para a administração determinar
que será vencedor o licítante que apres:e·ntar--ã proposta de
acordo com a_s especificações do edital ou convite e ofertat
o menor preço;
II. A de melhor técnica- quando a administração estabelece o preço máximo que se proíbe a pagar e seleciona
a proposta mais vantajosa economicamente, mediante nego-ciação, em função dos melhores fatores técnicos e executivos
apurados, segundo critérios objetivos previstos rto ib.strumento
convocatório, e obedecida a ordem de classificação dos proponentes.
l!l. A de técnica e preço - quando a ádministtação
escolhe a proposta mais vantajosa economicamente, desde
que satisfeitos os requisitOs téCnicoS mírii:nlós exigidos no instrumento convocatório, a partir da ponderação do preço proposto com a qualificação do proponente e com os atributos
oferecidos para o objeto da licitação, segundo critérios objetivos previstos no instrumento oonVocat6iio, e obedecida a
ordem de classificação dos proponentes.
§ 1~' Nas licitações do tipo menor preço será utilizado
para fins de julgamento um dos seguintes procedimentos:
I -Preço mínimo - na qual a proposta vencedora será
a de menor valor entre as oferecidas pelos licitantes habilitados.
II -Preço Referência --em que a administração fixa
um valor inicial e estabelece em função dele limites mínimio
e máximo de variação dos preços aceitáveis, especificados
e explicitados no ato convocatório, caracterizando o mês e
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o ano a que se refere, e no qual a proposta 'vencedora será
a de menor valor _dentre as oferecidas pelos licitantes habilitados, admitidos preços unitários variando até 30% para mais
ou para menos, em relação aos preços unitários básicos que
deram origem ao preço de referência."
§ 2:? O procedimento indicado no inciso II do § 1'? deste
artigo será utilizado, preferencialmente, quando houver apenas projeto básico disponível.
§ 3<> Nas licitações de menor preço com base no preço
de referência nos casos de obras, serviços e compras de grande
vulto, poderão ser admitidas propostas de valor inferior ao
limite mínimo previamente estabelecido, desde que:
I. Seja previsto no edital a convocação, no prazo mfni.:.
mo de 5 (cinco) dias úteis, para apresentação de novas propostas pelos proponentes empata-das no limite mínimo; II. Sejam oferecidas pelos proponentes das novas pro~
postas garantias previstas no § 1"' do Art. 54, correspondente
a no mínimo 25% do valor da proposta.
§ 4<> A licitação do tipo melhor técnica e do tipo técnica
e preço somente poderá ser utilizada para serviços de natureza
predominantemente intelectual, em especial na elaboração
~e estudos técnicos, projetas, cálculos, fiscalização, supervisão, gerenciamento e engenharia consultiva em geral, ou
ainda para fornecimento de bens e execUção .de obras ou
prestação de serviços majoritariamente dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada e do dOmínio restrito, atestados
por autoridades técnicas de reconhecida qualificação, e desde
que "nos casos em que" o objeto pretendido possa admitir
-soluções alternativas e variações de execuÇão, com repercussões significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento, durabilidade, rapidez de execução ou outros..atributos
técnicos concretamente mensuráveis, e estas puderam ser- adotadas à livre escolha dos licitantes, na conformidade dos crité~
rios objetivamente fiXados no ato convocatório. Justificação
Houve época, no passado, em que todas as concorrências
para Obras no Brasil, eram realizadas pelo "Menor Preço".
Isto acarreto9 um grande número de distorções decorrentes
da prática de preços economicamente inviáveis. Entre elas
podem ser citadas:
- ~ConCoiiênéia predatória.
___, Dumping por parte das grandes empresas.
-AtraSoS irrecuperáveiS em cronogramas de Obras.
- Necessidade de ..corrigir" preços contratados naquelas
Obras onde os atrasos. seriam_ inaceitáveis. Este é o caso,
por exemplo, de obras tipo Hidrelétricas, onde um atraso
na geração provoca grande prejuízos decorrentes do não faturamento e do aumento das despesas financeiras. Também
é o caso de obras politicamente importantes e daquelas cujo
atraso acarretaria conse-qüêncías graves, tipo racionamenfo
de água ou luz, crise de transportes etc.
Para superar este problema, há muitos anos foi instituído
o sistema de multas pesadas por inadimplência e fianças bancá~
rias garantindo os contratos.
Na realidade, praticamente nenhuma multa foi cobrada
e nenhuma fiança bancária foi executada. Hoje a fiança bancária é um documento apenas protocolar e uma parte de receita
sem riscos para os bancos.
Os problemas decorrentes das licitações por "menor preço" continuaram os mesmos.
Foi criado então o tipo -de licitação por "Preço-Base"
onde a Administração fixa um preço mínimo, eoono"nllcamen-
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te viável, abaixo do qual não se aceita propostas por considerar
que envolvem riscos inaceitáveis. Neste tipo de concorrência,
geralmente ocorrem empates entre propostas no preço mínimo, sendo o desempate realizado pela Proposta Técnica ou
por sorteio.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Júlio
Campos.
EMENDAN•45
Dê-se ao artigo 44 a seguinte redação:
"art. 44. Constituem tipos de licitação:
I - a de menor preço - quando o critério de seleção
da proposta mais vantajosa para ·a AdministraÇão detenninãr
que será vencedor o licitante que apresentá( a proposta de
acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar
o menor preço.
11 - a de técnica - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração determinar que
será vencedor o licitante que- apresentar a melhor técnica de
acordo com as especificações do edital.
III- a de técnica e preço- é aquela em que a Administração escolhe a proposta mais vantãjosa de acordo com crité~
rios de avaliação da técnica e do preço apresentados dentro
das especificaçõeS e critérios de pontuação e pesos das notas
constantes do edital.
§ 1" A licitação do tipo técnica e técnica e preço somente poderá ser utilizada nos casos em que o objeto pretendido
admitir soluções alternativas e variações de execução, com
repercussões significativas Sobre sua qualidade, produtividade, rendimento, durabilidade ou outros atributos técnicos concretamente mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à livre
escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios objetivamente fiXados no ato convocatório.
§ 2' É vedada a utilização de outros tipos de licitação
não previstos neste artigo.
Justificação
A licitaç·ao se -destina a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. Em diversos casos o critério técnico
e de qualidade deve prevalecer sobre o critério preço - a
compra de equipamentos hospitalares sofisticados, equipamentos para controle de poluição, computadores etc: Nem
sempre a proposta do menor preço atende melhor ao interesse .
público, portanto. Assim, não é possível excluir a licitaçãode melhor técnica, oU IDanter o critériO técriíco a"penas como .
fatos de habilitação. Caberá ao Aâininistrador optar pelo tipo
de licitação que rildhor atenda aos interesses da Administração, justificando-o.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. ~senador Júlio
Campos.
EMENDAN'46
Acrescente-se ao art. 45 o inciso III, com a seguinte reda-·-··
ção:
"Art. 45. -·····--·····--c·•••··-····--·······-··•••••••••••••····-III- relativas a obra pública de natureza social, em que
o· percentual relativo a Benefícios e Despesas Indiret3.s BDI ultrapasse-o limite previsto nO ait 79 , § 4", desta Lei."
Justificação
Garantida a prévia elaboraçaõ de orçamento das obras
a serem licitadas, co-nforme já previsto no Projeto (inciSo
II, art. 79 ), parece-nos indispensável, no caso particular de

obras pública de natureza social, que seja fixado um teto
para o item relativo a Benefícios e Despesas Indireta - BDI
desse orçamento.
Ademais, a escassez, cada vez mais acentuada, de recursos orçamentários e a ctescente necessidade de investimentos
na área social recomendam que o preço das obras dessa natuw
reza sejam mantidos em níveis que, a par de fomentar atividade económica geradora de empregos, otirrlizem a utilização
desses recursos.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Dirceu
Carneiro.
EMENDA N•47
Dê-se ao § 2" do art. 47 a seguinte redação:
Art. 47. ···········~···········--···~··•·n·······~········.-.-.. ..... .
§ 29 Os pag"amentos serão- efetuados até o 3" diã--dtil
após a liquidação da despesa, que deverá ocorrer no prazo·
de 5 (cinco) dias úteis a contar da data do adimplemento
da obrigação, mediante a apresentação da documentação comprobatória do crédito, sob pen.a de pagamento de atualização
monetária e todos os encargos preVistos na Legislação Tribu-tária, exceto multa, cobradas dos contribuintes inadimplentes,
nas respectivas esferas de governo, a partir do 1"' dia subseqüehte à data do adimplemento.
Justificação
A redação deve deixar clara a inten~ão do legislador de
inStífUir- pUiiiçâo à AdmiriiStraÇão quando esta deixar de cUmprir sua principal obrigação, na medida em que pune os contribuintes que recolhem os tributos com atraso e os próprios
contratados quando deixarem de cumprir suas obrigações con~
tratuais.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Dario
Pereira.

·

EMENDAN•48
Este sistema sofreu sérias distorções em função do julgamento subjetivo das Propostas Técnicas para desempate, principalmente em Obras pequenas ou de técnica muito simples,
nas· quais não caberia uma diferenciação objetiva através da
Proposta Técnica.
Na medida em que critérios subjetivos de desempate são
expurgados da proposta de Lei e introduz-se o seguro garantia
para obras de grande vulto parecer mais adequado a manutenção do preço referência como critério objetivo de qualificação e julgamento, o que evitam à administração o gerenciainento de conflitos em contratos de preços inexequíveis.
Modifique-se a redação do § 2' do Art. 47.
''_§ 29 Os pagamentos serão efetuados até _o 39 dia útil
após a liquidação da despesa, que deverá ocorre no prazo
de 5__ (cinco) dias úteis a contar da data do adimplemento
da obrigação, mediante a apresentação da documentação com~
probatória do crédito, sob pena de pagamento de atualização
monetária e todos os encargos previstos na Legislação Tributária, exceto nilllta;· cobrados dOs contribuintes inadimplentes,
nas respectivas -esferas de governo, a partir do 19 dia subseqüente à data do adímplemento.
Justificação
O contrato pressupõe sempre obrigações do contratado
~ ~ontr_a~ante. Daí a necessidade de_gªr clareza à essas obrigações nãO só ao contratado nias também ao contratante, que,
no caso da administração pública, o não pagamento das obriga-
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ções, tem sidQ,,ao lo.n.go dps anos a m,aipr-cau:sa das inadimplências que congestionam O p-o-der judiciário.
Sala das Sessões, 21 de janeiro 'de 1993. -Senador Júlio
Compos.
EMENDAN•49
Suprima-se o § 2~' do art. 50 do SubstitUtivo_ ao Proj~to
de Lei da Cãmara n' 59, de 1992.

Justificação

Tendo em vista a redaçáo oferecida ao art. 19, consigriada
em emenda denossa autoria 1 propõe-se que o dispositivo seja
suprimido, haja vista ter se tornado desnecessário.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993.- Senador Nelson
Wedekin.
EMENDAN•SO
Acrescente-se o§
único:
§ 1~

1~'

ao Art. 53 e renumere-se o parágrafo

Os contratos de obras, ou de serviços, especialmente os de serviços técnicos especializãdos os que utilizam
mão-de-obra intensiva, poderão prever adiantamentos de pagamentos, desde que não superiores ao valor de cada etapa
em que se subdividir a sua execução, e desde que seja prestada
garantia numa c:Jas modalidades previstas no art. 54, sem o
limite estabelecido no § 2"~ daquele artigo.

e

Justificação
Os serviços técnicos especializados, notadamente que uti-·
lizarn mão-de-obra intensiva são carentes de capital necessitando, via de regra, adiantamento para início dos serviços.
Sala das Sessões, 21 de jan_eiro de 1993.- Senador Júlio
Campos.
·
EMENDA DE PLENÁRIO N• 51
Emenda ModificatiVa
Dê-se ao § 3• do Art. 54 a seguinte redação:
Artigo 54. ··············--·--·~_;;_.:..:......~--..,_, •.•.• ~.........
§ 39 O Seguro-Gif3:n~tia, que cobrirá, no mínimo, 15%
(quinze por cento) do valor do contrato, será exigido na contratação de obras e serviços de grande vulto.

J ustificaçáo
Apesar da modalidade de Garantia "Seguro-Garantia"
ter sido contemplada no Substitutivo do Relator, as exigências
contidas no § 3"~ do art. 54 revestem esta Garantia de um
caráter excepcional.
Para assegurar o sucessb da instituição de licitação de
menor preço como regra, esta precisa ser complementada
com a exigência de garantias adequadas, de modo a ~vita_r
que licitantes ofereçam preços inexequíveis, ganhem à licitação e venham posterioiTÍlente a reivindicar revisão de preços
ou paralisar as obras ou serviços por não suportarem as perdas.
Das garantias constantes do artigo 54, o seguro-garantia é
a única modalidade que pode assegurar à Administração o
cumprimento integral das condições pactuadas em contrato,
sejam elas referentes a preços, prazos de execução ou qualidade do bem produzido.
Pelo menos para as obras de grande vulto, onde o risco
de inadimplência é maior e mais grave, a obrigatoriedade
de o licitante oferecer garantias de qualidade e em níveis
adequados deve ser contemplada nos dispositivos legais.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. Senador Jutahy
Magalhães.
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EMENDA DE PLENÁRIO N• 51-A, 1993
Dê-se ao Parágrafo 3"~ do Artigo 54 a seguinte redação:
Art. 54.
§ 39- O seguro-garantia, que cobrirá, no mínimo, 15%
(quinze por cento) do valor do contrato, será exigido na contratação de obras e serviços de grande vulto.
·Justificaç.ão
A Emenda apresentada pretende viabilizar, na prática,
também a alternativa da utilização do Seguro-Garantia nas
licitações.
Da forma disposta no substitutivo exame, com_ restrições
intransponíveis, como a questão do parecer técnico~ a alternativa do Seguro-Garantia toma-se inviável.
É bom ressaltar que, no mundo moderno, o seguro-garantia tem aplicação destacada.
Nos Estados Unidos, por exemplo, o Seguro-Garantia
é a única mo.d~lidade utilizada nas obras públicas, não existindo outra. O Senado americano realizou em 1988, uma sindicância a propósito das garantiaS: e, após exaustivas investigações, análises e debates aprofundados, concluiu que a modalidade deveria ser mantida, uma vez que se mostrou suficien- _
temente eficiente.
Em 1988, cerca de 7.000 empreiteiras foram à falência
nos Estados Unidos. O contnõuinte americano não teve, todavia, um dólar sequer de prejuízo. A estrutura seguradora
encarregou-se de concluir as obars, segundo os projetas aprovados.
O seguro no Brasil, é bom que se registre, não tem a
expressão que poderia ter, representando apenas 1% do PIB,
enquanto que nos Países mais adiantados esse percentual chega a 10%. Na Argentina mesmo o Seguro representa 3%
do PIB.
A capitalização e os investimentos em fundos que formam
as reservas do mercado seguratlor são reciclados em forma
d_e investimentos em setores produtivos, fomentando, portantó 'O desenVolv:iniento sócio-económico como um tdo.
Por outro lado, o Seguro-Garantia ao invés_ de onerar
os investimentos propicia os··seu barateamento, uma vez que
engaja as Comopanhias, através de seus departamentos técnicos no acompanhamento e fiscalização-das obars. _,Taitibém proteger o setor público contra o risco de contratação de empreteias inidóneas oú de questionáveis saúde ec_onómico-financeira.
É oportunidade, por conseguinte, de se estimular o setor,
n:o ptóprio interesse nacional.
Ademais, a alternativa-obje"to da Em~nda,_ não :a torna
obrigatória nas licitações nem, tampouco, exclui as demais,
como a caução e a fiança bancária.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993.- Senador Louremberg Nunes Rocha.
EMENDA N• 51-B, DE 1993
Dê-se ao Parágrafo 39 do art. 54 a seguinte redação:
Art. 54. . .................... ·----·-·----·-·---'·«·---· .......... ..
§ 3~ O seguro-garantia, que--cobrirá, no mínimo, 15%
(quinze por cento) do valor do Contrato, será exigido na
contratação de obras e serviços de grande vulto.
Justificação
O caput do art. 54 já dispõe sobre a autonomia de vontade
da Administração para exigir a prestação de garantias. Identificada a necessidade de garantia pela Administração, e tendo

66() Sexta-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

em vista o objetiVo principal das Licitações que é o dia da
escolha da proposta mais vantajosa para a Administração,
não se justifica a adoção do critério_proposto na parte final
do Parágrafo 3'.
O custo de qualquer garantia é um elemento comuin
a todos os concorrentes, que devem possuir a capacidade técnico-operacional e a decorrente çapacidade financeira de cllmprir a exigência a nível adequado.
Nas licítações de menor preço; ·a seleção da proposta
mais vantajosa é feita pela escolha, entre aquelas classificadas,
da que oferecer o menor preço com segurança de cumprimento
de obrigação, uma vez que outros parâmetros como qualidade
do bem a ser produzido e prazo da sua execução são presumidamente equivalentes, entre todos os licitnte~ habilitados. Entretanto, a AdminiStraÇão deve estar garantida de que a proposta selecionada é viável e pode ser executada com segurança
tanto técnica quanto financeiramente:
Para que a nmdalidade de licitação de menor preço possa
ser adotada como regra, ela necessita· ·ser com'pletada com
a exigéncia de garantias adequadas, para evitar que licitantes
irresponsáveis ao oferecerem preços inéxéqüíveiS, ganhem a
licitação para subseqüentemente reivindicar revisão de preçc;>s
ou paralisar as obras ou serviços por não suportarem as perdas:
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Jonas
Pinheiro.

EMENDAN•52
Dê-se ao Parágrafo 3• do Artigo 54 aseguinte redação:
Art. 54. ··--··. : •..... ·······-······-··-------·-··~-·····§ 3~> O Seguro-Garantia, que cobrirá, no mínimo, 25%
(vinte e cinco por cento) dO valor do Contrato," sefá éxigido
na contratação de obras e serviços de grande vulto.
JustifiCação
Apesar da modal~dade de Garantia- "Seguro-Garantian
ter sido contemplada no Substitutivo do Relator, as exigéncias
contidas no Parágrafo 3~> do artigo 54, revestem esta Garantia
de um caráter excepcional, de exceção.
Para assegurar a sucesso da instHuiÇãO'âe licitação de
menor preço como _r_egra, esta precisa Ser complementada
com a exigéncia-de garantias adequadas, de modo a evitar
que licitantes ofereçam preços inexeqi1ívels, · garihem à licitação e venham posteriormente a reivilldicar revisão de preços
ou paralisar as obras ou serviços por não suportarem as perdas.
Das garantias constantes do artigo 54, o seguro-garantia é
a única modalidade que pode assegurar à Administração o
cumprimento integral das condições pactuadas em contrato~
sejam elas referentes.a preços, prazos de execução ou qualidade do bem produzido.
....
Pelo menos para as obras de grande vulto. onde o risco
de inadimplência é maior e -·mais grave, a obrigatoriedade
de o licit3.nte oferecer -gaiãritias de qualidade e em níveis
adequados deve ser contemplada nos dispositivos legais.
Por definição a lei é ímpessoal e não deve permitir interpretações quanto a sua aplicação em casos específicos cOmo,
na espécie confiar Sua aplicabilidade a critério de um parecer
técnico, da Administração, quanto à necessidade da exigêilcia
ae-uma-garanna-rea1mente efetiva~ -Por outro lado considerar que quando se exige de todos
os concorrentes a modalidade Seguro-Garantia, seu custo ou
valor de cobertura não é particular a cada propósta. É um
elementô de custo comum, a todos os concorrentes, que devem
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pOssuir a capacidade técnico-Operacional e financeira de cumpri-la aos níveis adequados.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993.- Senador Ney
Maranhão.
EMENDA N•53
Dê ao Art. 54• § 3• a seguinte redação:
"§ 39 No caso de obras, serviços e compras de grande
vulto será exigida a prestação de seguro-garantia de, no mínimo, 25% do valor do contrato."
Justificação
A exigência de seguro-garantia para obras de grande vulto
em cuja licitação admita-se o preço abaixo do mínimo de
referéncia constitui salvaguarda à administração contra a prática da concorrência predatória que muito·prejudica a economia e o processo licitatóriO cõniõ um todo.
________ _
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Jólio
Campos.
EMENDA DE PLENÁRIO N• 54
Suprima-se o inciso do art. 56 do Substitutivo ao Projeto
de Lei da Câmara n~" 59, de 1992.
Justificação
O inciso a ser supriiniâo confere à Administração o direito
de modificar unilateralmente de contratos celebrados. Essa
possibilidade prejudica o equilíbrio da relação contratual.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993.- Senador Nelson
Wedekin.
. EMENDA N' 55
Modifique-se a redação do inciso I do Art. 55:
I - Investimentos ou projetas incluídos no plano plurianual, podendo ser prorrogada, em função do vulto e complexidade do objeto do contrato, se houver interesse da administração, desde que isto tenha sido previsto no edi_tal respeitados
os prazos máxirpos ali fixados.
Justificação
Algumas obras de grande vulto e complexidade técnica
(hidrelétricas p.ex.) normalmen_te têm seu período__ de execução maior de cinco anos. ~Qr outro lado é freqüente a extensão
do prazo acima de 5 anos em obra_s _e serviços de grande
vulto devido a problemas de execução financeira que não
acompanha as previsões orçamentárias. A sub!)tituição do contratado (por rescisão devido a prazo) tumultuará o processo·
além de serinexeqüfvel devido a problemas quanto a responsabilidade técnica do ·empreendimento.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993.- Senador Júlio
Campos.

EMENDAN•56
Modifique-se a n:dação· do § 3' do Art. 55:
§ -3~> O limite a que se refere o inciso I deste artigo,
não se aplica aos contratos de concessão de direito real de
uso, de obra pública ou de serviço público_, bem assim aos
de Locação de bem imóvel para o serviço público, os quais
terão vigéncia pelo prazo que a adminístração julgar conveniente.
JustifiCação
Algumas obras de grande vulto e complexidade técnica
(hidrelétrica p.ex.) normalmente têm seu período de execução
maior de cinco anos. por outro lado é freqüente a extensão
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do prazo acima de 5 anos em obras e serviÇos de grande
vulto devido a problemas de execuçâo financeira q_ ue não
acompanha as previsões orçamentárias. A substituição do contratado (por rescisão devido a prazo) tumultuará o processo
além de ser inexeqüfvel devido a problemas quanto a responsabilidade técnica do empreendimento.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993.- Senador Júlio
Campos.

EMENDAN•57
Acrescente-s.e os segu.intes parágrafos ao Art. 56:
§ 1 As cláusulas económico-financeiras e monetárias
dos contratos administratiVoS riâo pOderão ser altÚados sem
prévia concordância do contnitado.
.
§ 2' Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas
econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para
que se mantenha o equilíbrio contratual.
Justificação
Todo contrato pressupõe obrigações bilaterais que não
podem ser alteradas sem o consentimento das partes. O equilíbrio econômico-finailceiro dos contratos, em economias inflacionadas, é vital à plena consecução dos objetivos contratuais.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993.- Senador Júlio
Campos.
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Constituição Federal, e portanto, não pode ser excluído dessa
nova lei sobre licitações.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993.- Senador Júlio
Campos.
EMENDAN•60
Inserir o item d no inciso II do- artigo 63 com a seguinte
redação:
"d) para restabelecer o- equilíbrio económico-finaceiro
do contrato, desde que aprovado e fundamentado pela autoridade superior da Administração Promotora.''
Justificação

<:>

EMENDAN•SS
Incluir parágrafo único ao Art. 56, com a seguinte redação:
•
Parágrafo único. Na hipótese do inciso I deste artigo
deverá ser mantido o equilíbrio económico-financeiro do contrato respeitado o direito do contratado ã justa remuneração.
Justificação
A alteração unilateral do contrato pela AdministraçãO,
embora garantia necessária ao poder público; não pode causar
prejUízos ao contratado que não tenha dado causa a ela.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Júlio
Campos.
EMENDAN•59
Incluir no Art. 63, o inciso II, letra d, com ·a seguinte
redação:
II - por acordo das partes
a)
b)

c)

d) - para restabelecer a relação que as partes pactuaram
inicialmente, entre os encargos do contratado e a retribuição
da Administração para a justa remuneração da obra, serviço
ou fornecimento, objetiVan~_o _a: mé!:nutenção do inicial equilíbrio ecoiiórÍlico-financeiro do contrato.
Justif'ICaÇão

O princípio do equilíbrio económico-financeiro do contrato é universalmente aceito, se se baseia na contra prestação
que a Administração deve ao contrato, em virtude das prerrogativas que detém no contrato administrativo, afim de se garantir a justa remuneração ao contrato na hipótese de alterações das condições contratuais.
Esse princípio, obedecido pelo Decreto-Lei n' 2.300, é
mandamento constitucional, estabelecido pelo inciso XXI da

O restabelecimento do equilíbrio económico-financeiro
dos contratos, visa corrigir desvios ocasionados por fatos a
que as parte.s não deram causa. Este princípio está consagrado
na doutrina e jurisprudência.
É recomendável que o restabelecimento seja feito por
via administrativa·, evitando terem as parte-s ele recorrer à
via judicial, o que certamente ocasionaria desgaste e perdas
para contratante e contratado.
Em economias inflacionadas o restabelecimento do equilíbrio toma-se imprescindíveL
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Dario
Pereira.
EMENDAN'61
Acresacente-se ao Art. 63 inciso li a alínea d:
'-'d) Para restabelecer o equilibrio financeiro do contrato,
desde que fundamentadamente autorizado pela a~torização
superior de administração proniotora."
Justificação .
A manutenção do equilibrioeconómico-financeiro do

contrato, quando fatores alheios às partes impõem, desvios
de ordem económico-financeira, é condições sem a qual poucos contratos, notadamente os de maiores prazos executivos,
serão concluídos. Além do assunto já estar consagrado perante
a justiça não é producente a solução do assunto via judicial
que poderá provocar atrasos que comprometam e onereni
os empreendimentos.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Júlio
Campos.
EMENDAN•62
Suprima-se o parágrafo 7' do Art. 63 e adite-se no inciso
ll do mesmo artigo a alínea d com a seguinte redação:
Art. 63- .........•........... ~.·--····•··········-··-···--.. ···
I I - ........ ··•···················•······'···'··············-·'--'-···
a) - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..
b) - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c)- ; .•.......••.....••••....•••.•...••......••..•...•••....••••....••.•

d) - para restabelecer a relação que as partes pactuaram
inicialmente, entre os encargos do contr~t~do ~ a retribuição
da Administração para justa reniuneração da obra, serviço
ou· fornecimento objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Justificação
Vivemos no país dos pacotes económicos e, apesar de
tropical, d.o congelamento de preços. Assim, o equilíbrio económico-financeiro dos contratos é muito tênue e sempre sujei:.'
to a desequilibrio em função de política económica. Tem que
se dar a condição para que se promova rapidamente o reequi~
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lfbrio económico--financeiro do contrato sob pena de, no próximo pacote, haver uma sucessão de falências e concordatas.
Na realidade, trata-se de permitir a aplicação da cláusula sic
rebus stantibus".
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. Senador Magno
Bacelar.
EMENDAN•63
Modifique-se a redação do § 1• do art. 63:
§ 19 O contrato fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou s~pressões qUe se
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e,
no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento,
até o limite de 50% (cinqüenta p'or cento) pãra oS seus acréscimos.
Justificação
O limite de 25_%_para acréscimo ou supressões aos contratos, desde que mantidas todas as condições, dará flexibilidade
à administração à semelhança do seu orçamento.
Essas alterações são condicionadas a aprovação fundamentada da autoridade superior do órgão responsável pela
obra, serviço ou compra.
Sala das SeSsões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Júlio
Campos.
EMENDAN•64
Dê-se nova redação ao parágrafo 49 do art. 63, como
segue:
§ 39 No caso de supressão de obras ou serviços, se o
contratado já houver adquirido os materiais e posto no local
dos trabalhos, deverão ser pagos pela Administração pelos
custos de aquisição devidamente corrigidos, podendo caber
indenização por outros danos eventualmente decorrentes da
supressão, desde que regularmente comprovados.

Justificação
A supressão de obras e serviços no decorrer do contrato
pode penalizar indevidamente o contrato, daí a necessidade
de indenização por danos.
Sala das Sessões 21 de janeiro de 1993. -Senador Júlio
Campos
EMENDA N•65
Incluir no art. 63 o iri_ciso li, letra d, e os parágrafos
69, 79 e 8~> com a seguinte redação, remunerando-se o atual
parágrafo 69 para s~' eliminando-se o parágrafo 7<t:
II -por acordo das partes
a)

b)
c)
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram

iniciahnente, entre os encargos do contratado e a retribuição
da Administração para a justa remuneração da Obra, serviço
ou fornecimento~ ·objetivando a manutenção do iniQ.al equilíbrio económico e firianceiro do contrato.
§ 1•
§ 2•
§ 3'
§ 4'
§ 5'
§ 69 havendo alteração unilateral do contrato, que aumente o encargos do contrato, a Administração deverá resta-
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belecer, por aditamento, o equilfbriQ económico-financeiro
inicial.
§ 7<t ocorrendo o desequilíbrio económico-financeiro do
contrato, deverá ser celebrado aditamento que o restabeleça,
aPós autuadas em prOceSso as demonstrações justificativas
pertinentes e o ato de sua aprovação pela autoridade competente.
§ 89 Se as partes não alcançare-m consenso quanto à
forma do restabelecimento do equilíbrio econômico - financeiro do cpntrato, poderá ser instaurado juízo arbitral, nos
termos da legislação processual civil.
Justificação
O priricípio do eqw1íbrio -eCoriômico- e financeiro do contratO é universalmente aceito, e se_baseia na contraprestação
que a Administração deve ao contrato, em virtude das prerrogativas que detém no contrato administrativo, a fim de se
garantir a justa remuneração do contratado na hip6tese de
alterações das condições contratuais.
Esse princípio, obedecido pelo Decreto Lei n" 2300, é
mandamento constituciorral, estabelecido pelo inciso XXI da
Constituição Federal, e portanto, não pode ser excluído dessa
nova lei sobre licitações.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993.- Senador Júlio
Campos
EMEND"A N• 66
Suprimir o Parágrafo 7• do art. 63.
Justificação
O cOntrato é feito dentro de uma realidade econômicofinaricefra. Fatores externos posteriores que alterem esta realidade e que não tenham sido previstos pelas partes podem
impactar a vontade original trazendo um_ benefício indevido
a uma das partes em detrimento da outra. O restabelecimento
do equilíbrio económico-financeiro deverá ser feito pór acordo
entre aS partes, -obedecendo os princípios que as motivaram
a celebrar o contrato original. Somente quando não for possível à obtenção de um acordo, as partes devem recorrer ao
Judiciário. Da forma proposta, o· resultado seria unia Violação
ao princípio da economia -próce5sual com um súbito acúmulo
de questões no Judiciário, retardando a solução que este poderá dar aos casos, com prejuízo direto ·no cumprimento do
objetivo do contrato.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Ney
Maranhão
EMENDAN•67

Suprima-se o § 7• do art. 63
Justificação
A manutenção do equilíbrio económico-fin-anceiro -do
contrato, quando fatores alheios às partes impõem desvios
de ordem econômica-financeira, é condição sem a qual poucos
contratos, notadamente os de _maiores prazos executivos, serão concluídos. Além do assuntb Já estar consagrãdo perante
a justiça nâo é producente a solução do assunto via judicial
que poderá provocar atrasos que comprometam e onerem
os empreendimentos.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. '-Senador Júlio
·
Campos.
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'EMENDA N• 68
Dê-se nova redação ao Inciso XV do art. .76, como segue:
"XV- a suspensão de sua execução, por ordem escrita
da Administração, por prazo superior a: 120 (cento e vinte)
dias, sal\l'a· em cas-o de calamidade pública, grave perturbação
da ordem interna ou guerra, ou ainda por suspensões repetidas
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações, inclusive pelas mobilizações e desmobilizações imprevistas.
Justificação
As suspensões repetidas de execução produzem mais efeitos danosos para a administração e o contrato.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Júlio
Campos.
EMENDAN•69
Dê-se nova redação ao Inciso XVI do art. 76, como segue:
XVI- O atraso superior" a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes Qe obras,
serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra.
Justificação
O atraso no pagamento pode se refe·rir a parcelas de
pagamentos.
. .....
Sala das Sessões, 21 de janeiio de f993. -Senador Júlio
Campos.
EMENDAN•70
Acrescente-se um Inciso IV ao art. 77, como segue:
IV - a requerimento do contrato, nos casos enumerados
nos incisos XIII a XVII, salvo nos casos de prestações de
serviços absolutamente essenciais, hipótese em que a sustação
da execução dependerá de autorização judicial.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Júlio
Campos
EMENDAN•71
lnclua~se o § 39 ao art. 77 com a seguirite redação:
"§ 39 Ocorrendo causas previstas nOs-iilcisbs XV, XVI
e XVII do art. 76 o c.ontratado poderá optar pela suspensão
temporária da eXecução do contrato, ao invés de rescindí-lo,
até que sejam sanadas essas causas.
Justificação
A suspensão temporária da execução do contrato é producente ao invés de sua pura e simple_s_ rescisão dado que esta
implica em nova licitação ocasionando prejuízos de tempo
· _
e onerando os cofres públicos.
A responsabilidade técnica pela execução também atua
como fator indesejável a rescisão e nova licitação na medida
em que os fatores que obrigaram sua interrupção possam ser
equacionados.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Júlio
Campos.
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ridade que aplicou a penalidade. que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
decorrentes e após decorridos prazo não inferior a dois anos.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993.- Senador JúUo
Campos.
EMENDA DE PLENÁRIO N• 73/92
Inclua-se § 5' no art. 81 do Substitutivo ao PLC/59/92
co·m a seguinte redação:
"Art. 81. .................................. ~......... .-•• .-.-...•, •.-•••

•

§ 59 As sanções previstas nos incisos III e IV dete artigo
serão divulgadas em órgão da imprensa de maior divulgação
no local. ..

................................ ...........,..... ......... ············-··-

-.~~

Justificação
A presente emenda visa dar maior repercussão às punições contidas nos referidos dispositivos~
. Com efeito, a publicação nõ Diário Oficial nem sempre
atinge o objetivo de proporcionar a efetiva publicidade e divulgação_ desejados de certos atas públicos em face da sua restrita
clientela:
__
Os jornais, sem dúvida, darão eficácia â intenção da admi~
nistração-pública nesses casos-,-que é a de evitar que empresas
transgressoras continuem operando no mercado enquanto du~
rar a sanção.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Jutahy
Magalhães.

EMENDAN•74
Modifique-se o parágrafo único do art. 86 que passa a
ter a seguinte redação:
Art. 86. . .......................................................... .
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que,
tendo comprovadamente concorrido para a consumação da
ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal,
para celebrar· contrato com o poder público;
Justificação
Da forma como está redigido o parágrafo único do art.
86.é injusto porque o substitutivo não exige que o contiàtado
concorra para a consumação da ilegalidade. É punir quem
não tem competência para exercer o controle da legalidade
de atos administrativos.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -'Senador Guibaldi Alves Filho.
EMENÓAN•75

EMENDAN•7l

Modifique-se o parágrafo único dQ an. 89 que passa a
ter a seguinte redação:
Art. 89. .. ................................................. .-.... "-Parágrafo único. Incide na .mesma pena o contratado
que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação
da ilegalidade, obtem vantagem iridevida ou se beneficia, injustamente, das modificações ou pro-rrogações contratuais.

Dê-se nova redação ao Inciso IV do art. 81, como segue:
IV -declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com todas as unidades da mesma esfera administrativa, enquanto perdurarem os motiVos determinantes da punição -OU
até que seja promovida a reabilitação, perante a própria auto-

Justificação
Da forma que o dispositivo está redigido é injusto pois
o substitutivo não exige que o contratado concorra para a
consumação da ilegalidade e punir injustamente quem não
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tem competéncia para exercei" o controle da legalidade de

atas administrativOs.
__
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -_Senador Garibaldi Alves Filbo.
EMENDAN•76
Dê-se ao-art. 100 do Substitutivo a segtiíiüe redação:
"Art. Os crimes definidos nesta lei são d_e ação penal
pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público promovêRla."

Justificação
O art. 100-cfía, em sede de lei ordinãria, restrições processuais que a Constituição Federal só reservou para crimes hediondos.
Reza o inciso XLIII da Constituição Federal:
"A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis
de graça ou anistia a prátlca- de tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os defmidos como
crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem."
Ora, a: Lei n~ 8.072, de 25-7-90, define e relaciona os
crimes considerados como hediondos (latrocínio, extorsão mediante seqüestro, estupro, envenenamento de água potável
etc.) e na relação nãose encontra nenhum dos criill:es preyi~tos
no Substitutivo em tela. Assim, o art. 100, conforme redigtdo,
é injtifídico.
_- Sala das Sessões, 21 janeiro de 1993. - Senador Iram
Saraiva.
EMENDAN•77
Suprima-se do parágrafo 2' do art. 113 a expressão: "e
demais controles".

Justificação
Ao nosso ver todo o parágrafo é in00nstitiicióiiã1. As
competêncjas dos Tnõunais de Contas estã9 definidas no art.
71 e incisos da ConstitUição Federal que não mencionam qualquer possibilidade de competência para fis~alizar registras contábeis ou outros controles de empresas pnvadas como, entretanto a contabilidade não é confidencial, sendo, inclusive,
publi~ada achamos que se pode dar acesso ao Tribunal de
Contas à documentação contábil.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Magna
Bacelar.
EMENDAN•78
Suprima-se o § 2' do art. 113.
Justificação
Os tribunais de conta e órgãos de controle interno das
administrações públicas não pOdem e não são competentes
para fiscalizar e examinar os registras contábeis das empresas
privadas.
__
.
Sala das Sessões, 21 de jane-itõ"âe 1993.- Sen_ador Júho
Campos.
EMENDAN•79

Suprimir Os Parágrafos 2~ e 3? d.o art. 113, renumerando-se
o parágrafo

4~"

Justificação
As empresas privadas são fiscalizadas pelos órgãos arrecadadores de tributos como Receita Federal (!PI e IR), INSS
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(contribuições sociais e FGTS), órgãos estaduais (ICMS) e
111unicipais (ISS). Estender a competência dos Tribunais de
Contas e dos Órgãos de controle interno é sobrecarregá-los
e duplicar a ação de fiscalização, o que certamente exigirá
a mobilização de mais recursos humanos e materiais, gerando
maiores custos sem a contrapartida de benefícios e principalmente desviando-se de sua faculdade de processar e resolver
suas próprias atribuições, que são precipuamente, o exame
da regularidade das contas do setor público. O que é preciso
realmente não é se criar mais órgãos fiscalizadores e sim propiciar aos já existerites as condições normais de desempenho.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Ney
Maranhão.
EMENDAN•SO
Suprima-se os parágrafos 29 e 39 do art. 113 renumerando-se os demais.

Justificação
As competências doS Tribunais âe CóittaS sãó defmidas
no art. 71 e incisos da Constituição Federal que não meneio.nam qualquer possibilidade de competência para fiscal~arem
Registres contábeis e demais controles de empresas pnvadas.
Os dispositivos além de inconstitucionais são autoritários e
se constituem em um atentado a livre iniciativa e a privacidade,
chegando ao cúmulo de se tentar até quebrar o sigilo bancário
das empresas. Isso sem imputar qualquer responsabilidade
a agentes dos Tribunais de Contas por vazamaneto de it;tforma_ções confidênciais das empresas. Um absurdo!
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Magno
Bacelar.
EMENDA_N• 81.
Suprima-se-do parágrafo 89 do art._113 a expressão:
mercial e bancária".

~·co

Justif'ocação
A simples leitura do art. 71 e incisos da ConstitUição
Federal demonstra de forma inequívoca a Inconstitucionalidade de, em sede de lei, documentação contábil, fiscal, comercial e bancária" de empresas privadas. É um absurdo de
tal ordem que não parece que o substitutivo é oriundo de
uma Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Tenta-se
até a quebra do sigilo comercial e bancário, indispensáveis
à segurança da atividade impresarial. Quem será responsável
pelo vazamento de informações confidenciais dessas empresas
privadas, se a lei não prevê responsabilidade aos agentes do
Tnõunal de Contas? Sendo a contabilidade e a regularidade
fiscal de domíniO público e não confidenciaiS~ stigerinlos a
supressão do que seja "comercial e bancária" e.se dê acesso
somente a documentação contábil e fiscal que já são ace~adas
pelas autoridades ou prepostas das Fazendas Federal, Estadual ou Municipal.
_
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. - Seiiador Magno
Bacelar.
EMENDAN•82
Dar a se_guinteredaçãoao§ 2•do a~t.l16.
_c
.. _
-ú§ -2.,--- ASSlliado o convênio, o órgão ou entidade iepassador dará ciência do mesmo à Assembléia Legislativa ou
à Câmara Municipal respectiva as quais convOCãrão ad controle social da gestão pública, por intermédiO da imprensa
oficial, entidades civis organizadas da localidade."
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Justificação
O controle sócial da despesa 'pública representa grande
avanço rumo à moralidade.
Países do chamado primeiro mundo utilizam-se de entidades civis (Igreja, Rotary etc.) no c:c:mtrole social da gestão
do Estado, notória configura-se a experiência"~ neste particUlar, no México-e no -Canadá.
Brasília, 21 de janeiro de 1993. -Senador Júlio Campos.
SUBSTITUTIVO DA CCJ AP PLC 59/92
Autor: Senador Teotônio Vilela Filho

Art. 118. Suprimir a expr-essão:
"Que explorem ativídade económica"
Justificação
As sociedades de economia mista, nas suas diversas categorias, foram criadas como instrumento de descentralização
de serviços que competiam ao Poder Público, integrando a
Administração Jndireta. Apresentam a forma de empresas
particulares, admitem lucro, regendo-se pelas normas das sociedades mercantis e, como indica a sua designação, têm o
capital constituído pela participaçâo do Poder Público e de
particulares.
Pelo fato de apresentarem características de gestão peculiares devem ser contempladas com lei federal específica que
estabeleça normas para as licitações e coriftãtos que realizem,
no intuito da garantia, agilidade, eficiência, -qualídade e produtividade dos importantes serviços por elas implementados como longa manus do Estado.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. __:Senador Teotónio Vilela Filho.
EMENDAN•84
Acrescente-se ao art. 119, no final de seu texto, o seguinte:
" ... ,na forma de regulamentação específica:"
J ustiflcação
O art. 119 já foi modificado por emenda anteriormente
apresentada, mas restou incompleto.
ConStata-se agora, entretanto, que sem a parte final ora
proposta ao art. 19 do projeto em e-xame, as licitações e contratações administr-ativas das repartições sediada~ no exterior
ficam sem ter uma regulamentação própriã e espeCífica.
Assim como está redigido tal artigo, as licitações e contratações administrativas das repartições no exterior caem na
regência da própria lei ora votada que não lhes atinge especificamente, senão nos princípios básicos e gerais.
As exigências típicaS e eSpecíficaS 35 eri"i:idildés.briSileiras
sediadas no exterior seriam reguladas por uma legislação própria obedecidos os-princípios da lei ora votada.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Cid
Carvalho.
EMENDA N•85
Dê-se nova redação ao art. 120, como segu-e:
Art. 120. - Os valores fixados por esta lei serão automaticamente corrigidos, no primeiro dia de cada mês civil, na
mesma proporção da variação do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPq até o segundo mês anterior, com base
no mês de novembro de 1992.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. - Senador Júlio
Campos.
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EMENDAN•86
Modifique-se a redação do art. 124 para:
-Art. 124. Esta lei entra em vigor riá data de sua publicaçãtT ressalvadas as licitações já instauradas e os contratos
assinados anteriormente à suá vigência.

J ustiflcação
A Lei não pode retroagir, exceto para beneficiar.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Júlio
Campos.
~
~
SUBSTITUTIVO NA CCJ AO PLC/59/92
Autor Senadro Teotôoio Vilela Filho
Inclua-se o seguinte artigo no C~pítu VI das Djsposições
Finais eTransitórias constantes do Substitutívo da Comissão
de Constituição e Justiça:
"Art. ' As disposições desta lei aplicam-se às licitações
para concessões e permissões de prestação de serviços públicos.'_'
Jusiiflcação
A presente emenda visa incluir disposição clara e objetiva
impondo aplicabilidade da lei das licitações aos casos· de concessões e permissões de serviços Públicos.
Não havendo no texto do substitutivo sob apreciação dispositivo espe-cífico tratando dás concessões e permissões, fica
a dúvida quanto a abrangência da lei para·aqueles casos, espe~
cialmente no que se refere às penalidades pelo inadiplemento
de. cláusulas do edital de concorrência ou dos contratos delas
decorrentes.
Sala das Sessões~ 21 de janeiro de 1993. Senador Teotónio
Vilela Filho.
EMENDAN•88
Nas disposições finaíS e transitórias, onde couber, incluir
o seguinte artigo:
''Art.
A Administração Pública nos estados, Municípios, Distrito Federal, bem como as sociedades de eCono:nlia
mista, empresas e fundações públic~s e demais entidades controladas direta ou indiretamente ou que recebam ou administrem recursos públicos, publicarão regulamentos disciplinando
a forma de participação simplificada das micro· e pequenas
empre~fas rias licitãções destinadas ao fornecimento de bens
e serviços."
Justificação
Há a _necessidade de _simplifica~ão dos regulamentos administratiVos paTa facilitar o. 3.CesSo das micro e pequenas
empresas a este mercado governamental, pois em muitos casos
há exigências burucráticas inúteis que provocam custos excessivos e entraves para este segmento de empresas que não
possuem uma estrutura para atendimentos a estas exigências.
Esta disposição estará abrigada pelo mandamento constitucional insculpido no art. 170, inciso· IX, por se constituir
em tratamento favorecido às empresas de pequeno porte.
Sala das Sessões, 21 de janeiro de 1993. -Senador Valnúr Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ____: Srs, Senadores, pelo número de emendas apresentadas a este projeto,
ã Secretaria-Gel:al da Mesa vii proceder à numeração de cada
uma delas, para o íinediato encaminhamento ao Sr. Relator.
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Como há um n_úmero alenta_do, a Mesa entende do seu dever
suspender a sessão pelo prazo de 10 minutos, a fim de possibilitar o ordenamento desses trabalhos, para que, na reabertura, possamos ter o parecer do Relator e, a seguir, a discussão
sobre as emendas.
A Presidência indaga se alg~~-d~s Srs. Senadores deseja
ocupar a tribuna neste momento. (Pausa)
O Sr. DirCeU Carneiro_- Sr. Presidente, peço a palavra
para um esclarecimento.
.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro.
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSD B-SC. Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.)_-_Sr, fresidente, Srs. Sepadores, ocupo a tribuna do Senado- n_este intêrvalo de organização. dos trabalhos da Secretaria-Geral, para o preparo das
maténas a serem votadas em s_eguida - a fim de abordar
assunto trazido à baila, há poucos dias, pelo Senador Epitácio
Cafeteira.
Como se trata de assunto administrativo~ estamos noS
propondo a examiná-lo, nesse intervalo da Ordem do Dia
para que fiquem registrados nos Anais do Senado Federai
os proce.diment?s administrativos da _responsabilidade da_ 1~
Secretana relativos a um aspecto muito particularizado: o
ponto eletrónico aos servidoreS da-casa.
Passo a uma leitura rápida de um documento que quero
deixar registrado nos Anais:
_
"Como é do conhecimento de todos, desde segunda-Íeiia
pass~d~,__ gi~ _18_,_~_s_tá _~II! _''âg9!_ n_a__Q~Jjª__o registre> do ponto
por meio de equipamento etetrôriicO para-tOdOs _OS SeiVid.QieS
da área administrativa, conforme determinei por meio -do Ato
da 1• Secretaria deste mês.
·
Apesar de tratar-se de medida modemizadora, de cunho
estritamente administrativo; destinada a informatizar o registro do ponto, eli~inando o enorme processamento burocrático
ora existente, com o chamado livro de ponto, houve, surpreendentemente, uma série de manifestações contrárias ao ato
oriundas de servidores, do Sindilegis e até de Senadores, vind~
a culminar, na quinta e seXta-feira próximas passadas, com
uma intervenção do Senador Epitácio Cafeteira, que fez uma
série de restrições aO' ato e a este 19 Secretário.
Não pretendo polemizar com o Senador Epitácio Cafeteira que, em ocasião anteri.or, já veio ao plenário desta Casa
reclamar da ação do 19 Secretário que deixou de atender a
seus pedidos.
Tenho certeza de que a opinião da maioria dos Senadores
sobre a administração que se finda é bem diferente daquela
externada por aquele Senador. Entretanto, nãO posso silenciar·
sobre as obse_rvações desarrazoadas que fez sobre o ponto
eletrónico. Sinto-me.na obrigação de apresentar alguns esclarecimentos à Casa.
·
·
A primeira cirCUnstância a ser esclarecida diz respeito
à legitimidade do ato.
,
.
O Seiiado_t Epitacio Cafeteira acusa-me de-ter adotado
a ·medida sem ter competência para tanto. Gostaria de ler
para o nobre Senador o art. 434 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, que diz o segui~te:
"A freqüência dos serVidores do Senado Federal será
registrada, diariamente, por meio de equipamento aprovado
em locais determinadOs pelo 19 SecretáriO."
- -..Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dada à clareza
da letra do Regulamento, não pode restar dúvida nenhuma
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sobre a competência do 1'-' Secretário para adoção da medida
em questão.
Cabe registrar, a propósito, que o te-xto do a:rt. _434 foi
introduzido no Regulamento Administrativo, com o objetivo
expresso da implantação do ponto eletrônico pela Resolução
n"' 9/89, adotada pelo Plenário desta Casa, quando era Pr::esidente o Senador Humb_e_rto Lucena e 19 Secretário o Senador
Jutahy MagaJhães, a quem coube, por sfnal, a iniciativa de
propor a alteração do Regulamento.
Registre-se, a bem da verdade, que S. Er pugnava pela
adoção do ponto eletrónico para todos os servidores do Senado, inclusive para: aqueles lotados nos gabinetes dos Senadores. Entretanto, essa idéia não prevaleceu no texto final aprovado pelo Plenário.
O pOnto _e1ettônico, ora adotado, portanto, nem sequer
foi iniciativá originária desta Mesa. Alterado o Regulamento
em 1989, a Mesa seguinte, presidida pelo Senado_r Nelson
Carneiro e tendo como 1~ Secretário o ex-Senador MenQes
Canale, adotou as ~edi.das administrati_vas imprescindíveis
para a implantação do ponto eletrónico: comprou e instalou
os terminais eletrónicos, destinados ao registro do ponto e
substituiu o documento de identi(icação tios ·servidor~s, im,plantando o crachá com tarja magnética.
Coube à nossa administração, portarito, tão-somente dar
continuidade a tais procedimentos, com a efetiva implantação
do ponto eletrónico.
Os fatos aqui relatados, assim sendo, verberam claramente contra o argumento expendido pelo Senador Cafeteira,
de que eu teria praticado um ato arbitrário.
_
---- eomo-at:bitrário, se o Ato tem a süa base legal na Regula~
mento Administrativo? Como arbitráriO, se o Ato dá apenas
cumprimento à decisão adotada pelo Plenário do Senado,
durante a gestão SenadorHUMBERTO LUCENA e instrumentalizada durante a administração Senador Nelson Carneiro?
Mas não é só isso. A instituição do_ ponto eletrônico,
do registro do ponto para valer, é uma reivindicação antiga
de quase todos os direto_res da C~sa, que me foi sOlicitada
todas as vezes que coro eles me reuni. A instituição do ponto,
segundo o entender quase unânime dos diretores, é uma necessidade para o bom funcionamento da administração.
Ao editarmos o Ato n9 2, qUe nlu"da a sistemática de
registro do ponto, procuramos dar a maior flexibilidade possível ao sistema, com vistas a atender a todas as sistuações
funcionais existentes no Sertado.
Para a maioria dos setores administrativoS-da Casa, que
funciona em horário certo, hão há nenhum problema para
o registro do ponto, que continua a ser feito nos horários
costumeiros de entrada e saída.
Do mesmo modo, os setores que funcionam ínin terruptamente, por meio de escalas de serviço, continuam com seus
horáriOs costumeiros de entrada e saída.
Para os demais setores que funCionam em iiorárió variável, em função, por exemplo, das atividades do plenário, criamos a flexibilidade de registro de ponto entre as 8 horas da
_
manhã e as 10 horas da noite.
É evidente que situações excepcionais poderão- ensejar
a prorrogação desse horário, como ocorreu, por exemplo,
durante o processo de impeachment. Mas, tratando-se de exceção~ tais ·situações deverão ser tratadas caso a caso, sem
necessidade de fixação de um padrão rfgido através de norma .
Nesses primeiros dias de implantação do ponto eletrônico, é razoável supor que surjam alguns problemas, já qu~
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a medida envolve muitas pessoas e se -trata de uma mudança
de hábitos há muito estabelecida.
Após o período inicial, entretanto, tenho _certeza de que
haverá uma natural adaptação ao novo síSlema, cuja efetividade, espero, animará os Srs. Senadores a deCidir por sua
extensão também aos gabinetes parlamentares da Casa, corrigindo uma distorção apontada pelo Sindilegis, e que esperamos seja eliminada.
V. Ex', Sr. Presidente, ao responder à questão de ordem,
levantada pelo Senador Epitácio Cafeteira, teve ocasião de
fazer justiça aos· nossos-servidores, que têm colaborado ex-
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Por outro I3.do, queria também situá~Ia- se me permitem
V. Ex•s pública dentro 4e um contexto de mode_rnização_ da
instituição legislativa brasileira Senado Federal. O avanço que
o Senado Federal conseguiu, do ponto de vista de informática,
não tem precedente, talvez, em qualquer outro Legislativo
brasileiro e atingiu os níveis mais avançados que existem atualmente nessa área. Vamos poder, dos nossos gabinetes, em
tempo real, saber o que acontece nesta Casa. Até hoje, sem
esse instrumental, é impossível tomar conhecimento de todas
as atividades realizadas dentro do Congresso Nacional num
dia de trabalho. Os fatos políticos acontecem simultâneamente
e_ cada um no seu local, isto é, no plenário, -numa comissão
de inquérito, numa comissão permanente da Casa, na COmissão Diretora, numa reUnião de liderança ou numa manifes':'
tação pública, que costuma ocorrer aqui cotidianament~.
Agora, pela primeira vez na história do Parlamento brasileiro, os Parlamentares do Senado Federal vão saber, no tempo real, o que está acontecendo e quais as repercussóes políti:cas do dia~a-dia desta Casa. De modo que o instrumental
é plenamente adequado para o exercício das funções parlamentares e para quem trabalha quase que 100% com a informação.
Ora, se existe esse níVel de tecnologia, o ponto assinado
pelos servidores num livro pode ser comparãdo.a um processo
do tr~n_sporte de carruagem animal, isto é, estamos passando
de um processo d_e !~ansporte de carruagem a tração eqüina
para um processo de transporte automotivo. Essa comparação
talvez revele o anacronismo do livro, o anacronismo de um
procedimento que não tem a menor consistência moral, porM
que Vez por outra o próprio servidor agride~se a si mesmo
ao assinar o ponto de um dia em que não compareceu. Isso
é uma fraqueza que precisa ser el4hinada, e os mecanismos
modernos têm os instrumeDtõs necessários para que isso acon-

traordinariamente para que a Mesa e o próprio Senado funcionem para atender os objetivos institucionais do Parlamento
brasileiro, independentemeD.te de qualquer exigência regimental.
·
_
Quero juntãf:ffie -à V. ]3x• ne-ssa ·rnanifeSnfÇão de jUstiça
que homenageia nossos servidores, acrescentando que, na ver~
dade, a instituição dO ponto eletrônico, para eles, não -representará problema algum, pois bastará que, ao invés de assinarem o livro de ponto, como antes faziam, passem o crachá
no equipamento eletrônico, conforme prevê o Ato.
O servidor que comparece diariamente nesta Casa, cum~
prindo integralmente seu horário de trabalho, o que tem a
temer? Nada, evidentemente.
Não nos esqueçamos que-sistema senielhante de registro
do ponto vigora na Gráfica do Senado Federal, no PRODASEN, sem que isso represente demérito J)ãrã seus funCionários
ou crie tumulto que alguns prenunciam para esta Casa.
Sr. Presidente, Srs. Senàdores, neste momento da vida
pública brasileira em que tanto se fala na moralização e na
adoção de padrões éticos nas esferas político~administrativas
nacionais, a criação da sistemática do ponto eletrónico no
Senado Federal irá não só agilizar os procedimentos de nossa
·
administração de pessoal como servirá de exemplo e de mo- teça.
delo de vigência dos princípios básicos da moralidad~ e da
A busca do ponto eletrónico ~ um fortalecimento moral
da Casa. Quero sempre me orgulhar dos servidores públicos
transparêilcia da admini_~tração pública.
do meu País, queremos nos orgulhar sempre dos servidores
O Sr: JUt&by Magalhães- Permite~ me V. Ex• um aparte_,
nobre Senador Dirceu Carneiro?
públicos do nosso País. Quero sempre, diante dos trabalhadores brasileiros de qualquer categoria, poder defender coi'Il
O SR. omc-l!:U CARNEIRO- Ouço V.Ex• com prazer.
consistência o comportamento, a prática: e os procedimentos
O Sr. Jutbay Magalhães- Quero felicitar a Mesa, V.
dos funcit;mários da lnstítllição mais democrática do Brasil,
Ex~, pessoalmente, que é o 19 Secretário, bem como o Presique é o Legislativo.
.
dente do Senado Federal, Senador Mauro Benevides, quanto
Por conseqüência, tenho certeza de que o Parlamento
à adoção de uma medida que já havia passado pelo crivo
brasileiro sai fortalecido moral e eticamente perante os dem_ais
do Plenário, conforme V. Ex' acaba de apontar nessa expia~
trabalhadores do País por termos essas práticas e esses p-rocedinação que faz para conhecimento desta -casa. -v. Ex~ e a
mentos claros, transparentes, públicos e verificáveis a cada
Mesa preocupam~se em dar transparência à açãó do Senado
momento.
Federal, atendendo àquilo que foi determinado pela maioria
deste Plenário. V. Ex~ afirmou na sua explanação w, tendo
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Dirceu Carneiro, V.
discordado de que se fizesse a diferenciação entre funcionários
Ex~ me permite um aparte?
de gabinetes e dos divers_os se tores. Hquv~,_porém, uma deci~
O SR. DmCEU CARNEmo _.:_Com todo prazer, Senasão majoritária do Plenário~ Essa decisão terii que ser cumdor Eduardo Suplicy.
prida. Nada mais simples é cumprir uma decisão do Plenário,
que infelizmente demorou muito tempo para se concretizar.
O Sr. Eduardo SupUcy- Prezado Senador Dirceu CarMas agora V. Er. está dando esta satisfação _ao~ próprios
neiro, também quero louvar a postura de transparência e de
Srs. Senadores, que foram aqueles que votaram essa medida.
justiça que V. Ex', como 19 Secretário, e a Mesa estão procuPoderá derrogá~la somente uma nova votação do Plenário,
rando imprimir durante a presente gestão, particularmente,
através de um novo projeto de resolução - ~ que espero
neste período de encerramento. V. E~· encaminha solu.ções
que não ocorra. A única modificação que deverá ser feita
para problemas administrativos que dizem respeito à eqüidâde
é estender a medida a todos os funcionários do Senado.
de tratamento entre os servidores da Casa. Na sua Comunicação,·v. Ex', instituiu mecanismos de flexibilidade horária
O SR. DmCEOCARNEIRO- Agradeço manifestação
de V. EX', que vem confirmar, conSolidar e esclarecer mais. l~yando em conta a natureza das tarefas e as exigências ex~
traordinárias rias ocasiões em que aqui se trabalha até altas
esta medida administrativa, cuja origem, como V. Ex~ ressalta,
- horas da noite ou da ma.dtV..&üda. QUeria pedir um esclareci.:.
é uma decisão soberana de Plenário.
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------------~--~~~~~~--~~==~menta de detalhes sobre essa flexibilidade. Tenho observado

parti.culru:ne~te _na semana da instituiÇãO do ponto, que-algun~

functo~ános

mtettomp·em tarefas importantes para marcá-lo.
Gostana de fol'ri:Lul~r d4as perguntas. Em primeiro lugar, dado
o tamanho do edifício do Senado; -há ma i~ de um lugar onde
se _POSsa marcar o ponto? Em segundo lugar, qüe flexfDiiidade
existe para -o-funcionáriO marcar O p·onto, quando ele está
e~_ meio a uma atividade, cujafil~etrupçáõ poderia ser prejudlctal a natureza do trabalho? Ftnalmente, Senador Dirceu
Carneiro, gõStaria de cumprimentar a Mesa pela esforço muito
grande que está fazendo para colocar à disposição de cada
Senador e de cada gabinete um instrümental extremamente
moderno, que tem viabilizado para nóS urif acesso a informações,_ cu_jo cabedal tem, hoje, c<?~vecção muito maior do que
a mawna dos Senadores te_m utdtzado. Eu mesmo, ainda ontem, estava verificando tudo o que_, potencialmente, podemos
conhecer. Para citar um exemplo, é possível obter todos os
dados existentes no siStema de informaçõ.es do IBGE, que
hoje, está dispOnível para todos os SenadOfeS. COnSidero iss~
muito importante. Aproveito a op6itil.iiidade para reiterar
a sugestão que formulei ontem, no sentido de que esta Mesa
ainda antes da conclusão, realize o complemento do convênio'
existente com o SiSbacen, para que estejam disponíveis para
os Srs. Senadores as infonnações completas - levando em
conta a questão de eventual reserva de infoimação, que seria
de responsabilidade dos Senadores - sobre os dados da conjuntura econômica, da evolução do setores exteirio e-dOméstico de nossa econoniia e aSSim pOr- diante. 'MuitO obrigado.
O SR.~ DJR_ÇEU CARNEIRO - Procurarei ;esp~nder
às indagações que V. Ex~ faz._ Quero buscai inicialmente
u~a rep:rcussão das observações qu~ Y, E~, fe~ sobre a ques:
tão das mformações de _m_odo geral. Na realidade, até com
uma certa ponta de pretensão, queria dizer que o Senado
Federal está, neste momento, com a instalação desse insttu~
mental, mais bem equipado que qualquer Parlamento americano - de onde vem a tecnologia que estamos adotando
-ou europeu - e conheço vários deles.
Por outro lado, faz parte também desse aspecto a integração das informações internas. Tínhamos aqui quase meia dúzia
de órgãos, que tratavam da informação isoladamente, com
enormes prejuízos para a produtividade e q\lalidade Qas informações, inclusive com a repetição de funções semelhantes
o que era irracional. Propusemos uma reforma aclministrativ~
em que o setor de informação se agrupa e se potencializa.
Portanto, quero também apelar a todos os Srs. Senadores,
particularmente aos Líderes, que vão decidir a pauta, que
mcluam neste período a decisão sob:re. a .reforma adminis~
trativa? porque é fundamental que se transforme essa estrutura
anacrónica, irracional, ineficiente que o-senado tem, do ponto
de vista administrativo, em uma estrutura compatível com
os equipamentos modernos de inform~tica que timos.
Por outro lado, essa tecnologia vai permitir - Senador
S~~licy, quero cham~ a atenção de V. Ex· para isso, e quero
utiliZar essa oportumdade que V. Ex' me dá, ao fazer essa
observação que agora tenhamos con_dições de oferecer, a todos
os brasileiros, os bancos ele dados _dp :s_enado Federal, que
são preciosíssimos. Há. mais dt: quãrenta bãricos de d:idos
disponíveis na Casa, resultado. da t_e-cnolo~a _qtie· um grupo
de trabalho criou, que buscamos e .alcariçaritos, através do
Prodasen, através dos discos CDROM. Vamos colocar esses
bancos de dados, por meio desses discos laser, à di~Posição
de todos os brasilejros, nas_ç!d--ª-d~s onde_mo~am., através de
uma instituição municipal, que pbde-ser·a Câmara, a prêfeit:Ufa,

a biblioteca pública, a universidade, o governo, a assembléia,
quem quer que seja que assuma o compromisso de, tendo
as informações, colocá-las à disposição da sociedade. As infor.mações de que o Senado dispõe são riquíssimas; são, por
exemplo, todas as h~is, -de 1946 até hoje; todas as jurisprudências dos tribunais superiores; todos os resultados eleitorais,
por urna, desde 1978, e tudo aquilo que acontece aqui na
Casa; a biografia dos todos os Senadores desde o tempo do
Império.
~ ~
~
~
~
De mOdo que quem trabalha em sindicatos, corporações,
federações, no poder público, em universidades e tantas outras
instituições, tem agora, disponíveis na sua cidade, essas irÍformaçôes. E considero isso uma conquista endrríle;
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. EX' um aparte?
O SR. DIRCEU CARNEIRO - Senador Chagas Rodri·
gues, vou só terminar.
-0 Sr. Chagas Rodrigues - É um ligeiro aparte. Quero
apenas congratular~me com V. Ex~, nobre S.enador DirCeu
Carneiro, pela maneira eficiente e dedicada com que V. Ex~
sempre se conduziu à frente da 1• Secretaria.
O SR. DIRCEU CARNEIRO c- Muito obrigado pelo sua
amabilidade em registrar o seU pensamep.(o. --Agradeço-o profundamente. Espero que isso seja sempre um estímulo para
_
_
aperfeiçoarmos mais as nossas instituições.
~et<?mando aquilo que estava falando, creio que esse
siStema é um dos· apoios futldainéiltaiS ·pata a consolidação
da democracia. O que: acóri._tece no. Parlamento bra~ileiro vai
ser do conhecimento de todos os -cidadão~. e não. apenas dos
privilegiados que tém acesso a Brasflia ou ao Congresso Nacional, e vai estar onde o cidadão mora.
POr outro lado, Senador Eduardo Suplicy, temos onze
postos de coleta de presença. Dez estão distribuídos nos diversos acessos à Casa, e um deles está na Secretaria de Administração de Pessoal, onde aqueles que chegarem atrasados ou
tiverem qualquer problema para resolver, como a falta do
cartão ou outra coisa, registrarão a sua presença.
A flexibilidade dos horários é de vinte e quatro horas
por dia. Evidentemente, ninguém precisa, ao terminar à sua
jornada, correr ao ponto eletrônico; poderá o funcionário
continuar na sua: tarefa. E have:rá uma certa disciplina na
tomada da gresença, para que a Casa possa, rã.cionalmente,
funcionar. E claro que não será durante a madrugada que
alguém cumprirá a sua jornada de trabalho, quarido à Casa
não estiver funcionando -mas também na madrugada poderá
registrar o seu horário.
Por outro lado, há a flexibilidade de quem faz um maior
número de horas num dia poder compensar isso com um menor
número de horas num outro dia, desde que dentro_ do mesmo
mês. Quem ficar com déficit de horário para cumprir a lei
federal poderá completá-lo num outro dia, desde que dentro
do mesmo mês, para não alterar as folhas de p~gamento-.
E quem tiver excesso, poderá compensar com uma jornada
menor num dia oportuno. Na sexta~feira, o plenário normalmente funciona pela manhã; portanto, as pessoas que traba~
lham no plenário à tarde poderão compensar horários.
De modo que a flexibilidade é total. Não houve nenhuma
alteração de regras. ,O registro apenas passa de um procedimento arcaico para um outro, moderno.
Sr. Presidente, eram essas as consideraçQes que queríamos fazer. Agradecemos ao Plenário a oportunidade que nos
deu para os esclarecimentos de natureza administrativa de
interesse da Casa.
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O Sr. EpitáClO Cafeteira - Sr. Presidente, citado nOminalmente, peço a palavra a V. Ex•

• O ~R. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Presidencta concede a palavra ao Senador Epitaciri Cafeteira.
O SR. EPITACIO CAFETElRA (PDC- MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
realmente levantei duas vezes questões de ordem sobre o
Ato n' 2, do Sr. 1• Secretário do Senado Federal. E ela se baseava, precipuamente, na leitura do Regimento, que estabelece, no -art. 54, a competência do Sr. 1"' Secretário.
Exibido a mim por alguns funcionárioS- o -Ato do Sr. 1"
Secretário, em sua redação ele dizia: "aprovado" ~o ato
fora aprovado, mas não dizia pOr quem.:·--- um ato não ·pode
ser aprovado por uma pessoa. O ato de uma pessoa -é um
ato de arbítrio; rião quero dizer que seja arbitrário, mas é
do arbítrio da pessoa.
E leio o art. 54 do Regimento do Senado, Sr. Presidente
-tive oportunidade de fazê-lo anteriormente, mas não quis
- agora que o Sr. 1" Secretário está presente· e para registro
·_ ----nos Anais:
''Art. 54- Ao 19 Secretário corilpete:
3? a) ler em pl(mário,- na íntegra oU em resumo; a Correspondência oficial recebida pelo Senado, os pareceres das comissões, ás proposições aprese-ntadas quando os seus autores
não as tiverem lido, e quaísquer outros documentos que devam
constar do expediente da sessão;
b) despachar a matéria do expediente que lhe for distribuída pelo Presidente;
c) assinar a correspondência do Senado Federal, salvo
nas hipóteses do art. 48, item 29, e fornecer certidões;
d) receber a correspondência dirigida ao Senado e tomar
as providências dela decorrentes;
e) assinar, .?epois do Presidente, as atas das sessões secretas;
f) rubricar a listagem especial com o resultado da votação
feita através do sistema eletrónico, e determinar sua anexação
ao processo da matéria respectiva;
g) promover a guarda das proposições em curso;
h) determinar a entrega aos Senadores dos avulsos impressos relativos à matéria da Ordem do Dia;
i) encaminhar os papéis distribuídos às comissões;
j) expedir as carteiras de identidade dos Senadores (art.
11)."
E 'aí se esgota~ Sr. Presidente, a competência do S~. 19
Secretário para, isoladamente, como Membro da Mesa, fazer
as suas determinações.
Solicitei ao Presidente da Casa - e fiz questão de fazer
isso da tribuna - que infonnasse se a Mesa havia resolvido
aprovar aquele ato.
Fui informado por membros da Mesa de que todos, à
unanimidade, haviam sido contra o mesmo. A minha observação foi esta: a Mesa não mandava mais q'ue o Sr. 19 Secretário. Fiz essa observação em virtude do desassossego que
vive parte dos funcionários da Casa, principalmente os funcionários que trabalham no plenário e que não têm hora para
fazê-lo; trabalham sempre que for necessário; o mesmo ocorre
com os funcionários que fazem a ata, que muitaS vezeS trabalham noite a dentro. Na ocasião em que fiz aquela observação,
pareceu-me que o desassossego do funcionalismo era muito
grande e que poderia perfeitamente, quandO estivéssemos
reunidos numa comissão, por exemplo, um. funcionário da
mesma dizer para nós, Senadores: acabou meu horário, até
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logo~ tenhO que ir embora. No plenário também poderia acontecer o mesmo. A Taquigrafia, por exemplo, pOderia deixarnos sem os seus serviços. O que tenho presenciado - não
estou encarregado de fiscalizar ninguém- há trinta anos, tempo em que estou fazendo política, primeiro na Câmara dos
Deputados e, agora no Senado, nas sessões conjuntas, é a
dedicação do funcionalismo da Casa. Isso ocorre mormente
agora, quando é a Taquigrafia e a Mesa do Senado que traba·
lham nas sessões do Congresso. _ - -- - --- ------Pareceu-me de mau gosto, na ocasião em que uma Mesa
termina o seu mandato, depois de dois anos de exercíciO,
a menos de quinze dias do término do !fiesmo, que a mesma
resolva determ.inar a maneira como o fun~on.alismo te~.q~e
proceder daqui para a frente. Será porque o Sr. 19 Secretário
teve muitas faltas marcadas pelos funcionários? Acho que
qualquer Senador que faltar recebe a sua falta e não ·deve
haver problema e não deve haver vindita.
Então, a minha questão de ordem continua de pé, Sr.
Presidente. Não ouvi o pronunciamento do Sr. 19 Secretário,
mas soube que S. EX' se referiu a mim.
O Sr. Juiahy Magalhães.- Permite V .. EX' um aparte?.

• · ~ SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidencta esclarece ao nobre Senado~ J utahy Mã.galhães que o
Senador Epitácio Cafeteira teve a p~lavr:a assegurada para
explicação pessoal, por ter sido referenciado no pronunciamento do Sr. 19 Secretário.
O Sr. _Jutahy Magalhães --Desculpe-me, eu não sabia
a condição na qual o Senador Epitácio Cafeteira.:estava -falando.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA :... Gostaria de ouvir
o Senador Jutahy Magalhães, nõiltiãlineOte- ineu 'tíder, mas
não posso.
M,as, Sr. Presidente, teria sido dito que esse meu posicionamento seria decorrente do fato de eu ter feito uri::üt solid- tação não ser atendido.
Fiz uma solicitação e rião foi nOs CorredOres não foi
nos gàbinetes. Fiz uma solicitação por ·escrito pai~ manter
uma funcionária que trabalhava no meu gabinete. O Sr. 19
Secretário- isso ocorreu no início do meu mandato- informou que a funcionária --eStãva -desviada de função. Então,
solicitei à Mesa da Casa que informasse quantos funcionáriOs
estavam .desviados de função. Recebi quase que ·uma lista
telefônicil, tão extensa era a lista de funcionários nessa condição.
_ Eu solicitava que a: funCionárlã permane~esse _na função
que exercia desde que entrou no Senado. E trabalhava há
oito ~mos no mesmo serviço, no G3binete que assumi e qUe
pertencera ao meu antecessor, o Senador João Castelo.
Então, afigurou-me que era-uin desejo apenas de mostrar
autoridade. Não me conformei, fui ao Presidente desta Casa,
insisti e fui atendido. Ela continuou fazendo o serviço que
sempre fizera.
Não é minha parenta. Não tenho parente algum assinando
ponto, marcando cartão no Senado Federal. A posição que
tomei não foi de interesse pessoal, foi somente vendo o desassossego do funcionalismo do Senado Federal.
A minha reclamação, Sr. Presidente, ou a minha questão
de ordem, continua aguardando a decisão da Mesa. V .EX'
aqui, quando nos respondeu, disse que iria diligenciar jurito
ao Sr, i' Secretário para que S. Exa. mudasse aquela resolução
própria.
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na.redação consta '"'aprovada". A minha pergunta

a V.Ex·: fot aprovada pela Mesa do Senado? O Sr. 1<? Secretário extrapolou ou não a sua competência estabelecida no
art. 54 do Regimento Interno?
É isso·que o funcionalismo quer-sáber, é por isso--qtie
eu, como Senador, atendendo a funcionátiõs- que andam pelos
corredores desta ea-sa atónitos, levantei a questão de ordem.
N~da de intere~ pessoal. Nenhum interesse outro que não
seJa o restabeleCimento da paz e da tranqüilidade daqueles
que servem ao Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
O SR. P~ESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presivolta a tnformar ao nobre Senador Epitácío Cafeteira,
dmnte, agora, do pronunciamento do Sr_._ 1_~ Secretário, Senador Dirceu Carneiro, que ó qu-e -a-Mesa prometera ao nobre
Senador é que, numa reunião formal da Mesa haveríamos
de trocar idéias com o Sr. 19 Secretário sobr; o ato que
segundo S. Ex~. deixou claro~ estava lastreado no R~gula~
menta Administrativo do Senado.
A reunião da Mesa convocada para ontem não se realizou,
nem a de hoje, em razão da solicitação que chegou à Mesa
para que realizássemos, às 10 horas de hoje, esta sessão, que
agora se prolonga. Na próxima oportunidade a Presidência
levará as ponderações do_ nobre Senador Epitácio Cafeteira
ao exame do Sr. 19 Secretário e da própria Mesa.
Retomando aos nossos trabalhos, concedo a_ palavra ao
nobre Senador Pedro Simon, Relator da proposição, para
que dê conhecimento à Casa do seu relatório. _O nobre Sen_<;tdor
Pedro Simon oferecerá, também, o seu parecer às emendaS.
d~ncta

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para emitir parecer. Sem reVisão do orador)- S.r. Presidente, Srs. Senacl_ores,
em discurso feitó ·nesta Casa em outubro de 1991, -relativo
ao projeto de minha autoria que tratava de repoSidôn-ãiii_e_rito
da função do Sistemá de COiltrole Interno do Poder E_xecutivo,
mencionei que-minhas preocupações à época, e niais fortalecidas atualmente,na condição de representante do GoVerno,
enfocavam a questão da moralidade administrativa.
De minha indagação ocorreu-me a transcendente- imPortância que- o Projeto de Licitações e Contratos representaria
à vida política e administrativa do País. E acoMpanhando
esse raciocínio farei um breve histórico da tramitação do projeto nesta Casa para conhecimento de V. E·x,
Designado relator do Projetode Lei da Câroara_n' 59182,
do Deputado Luis Roberto Ponte, que ~ratava daS-licitaÇões
e contratos administrativos oriundos da Câma~a -dqs -Deputados, resolvemos assessorar as pessoas qualificadas em assuntos oriundos do Ministério da EconomiaJ do Ministério da
Fazenda, do Ministério do Pla_oejamento, da -secretaria da
Administração Pública, do Tribunal de Contas da União; da
Secretaria de Ciência e Tecnologia, da Petrobrás e, de um
·modo muito especial, da Assessoria do Senado Federal. Promove;rnos com integral apoio da Comiss_ão Diretora Qesta Çasa
um seminário intitulado "Licitações- A camipho_ da transparênci::t'' ,.realizado nos dias 15 e 16 de setembro, do qual participaram -as mais expressivas figuras nadônãís, ·a--exeníplo, os
Srs. Senadores _M_auro B_ene\:'i<J~s, Elcio Alvares 1 Fern.ando
Henrique Cardoso, Esperidião Amin, Maurício Corrêa, os
Deputados Luís Roberto Ponte e Saritos Neves, dentre outros,
os Ministros Cã.rlOs "Átila e Paulo Afonso Martins de Oliveiia,
do Tribunal de Contas da U ni_ão, além de Coriselheiros de
Tribunais de Contas estaduais,-Secretári-os-de Controle Interno, SecretárioS da Administração Geral, Secretários deESt3ao
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c Municípios, membros do Ministério- Público, professores
universit~rios, altos funcionárioS de erripresas estatais, inúniê_ros técmcos _qualificados do Poder Público e de entidades
privadas de certo moqo interessa-daS, bem como representantes dos conselhos profissionais de advogados, economistas,
engenheiros, arquitetos, administradores, contabilistas, dentre outros.
Como providência inicial, determinamos o levantamento
de todas as proposições. pertinentes ao assunto em tramitação
no Senado, as quais foram apensadas ao referido Projeto n9
59192: Projeto ~e Lei do Senado n' 136191, que assegura igualdade de cond1çoes a todos os concorrentes em proces_sos internacionais nas licitações promovidas por órgão -público e dá
o"?tr~s providênci~s; Proj.eto de Lei do Senado n9 336/91, que
d1spoe sobre sorteiO púbhco para celebração de contrato, para
execução de obras públicas e de publicidade oficial pelo órgão
de administração direta e indireta; Projeto de Lei do Senado
n~ 55, que altera dispositivos do Decreto Le_i n9 2.300, de
21 de novembro de 1986, que_ dispõe sobre licitações de contratos na Administração Federal; PrOJeto de Lei do Senado n~"
47, com base no art. 22, inciso X4VII, da Constituição· Projeto de Lei da Câmara n9. 95, que altera o Decreto Lei n~"
2300; Anteprojeto de Lei do TJibunal de Contas da União
A viso n9 438 do Sr. President~ d_o Tribunal de Contas d~
Uniã_o, enc~mi~hando ao Senadd Federal cópia de anteprojetO
de lei que dtspoe sobre estatuto jurídico. Além disso, determinamos a elabor~ção de um quadro comparativo, sistematizado
do Decreto Let n~' 2_.30..0 _e dos vários projetcis que estavam
em tramitação na Casa.
Realizamos reunião com Líderes no Senado, com Líderes
na Câmara, Det:Jutados, Presidentes de Comissões, Relatores,
autores de proJeto para discussão da matéria, assim como ·
chegamos a um termo de entendimento. A análise desse subsídio, bem como as sugestões_ e_ críticas formuladas durante
o seminário, e ainda várias sugestões que rlt>s chegaT3.m dos
- ~a~s div<:rsos pontos do País, proporcionaram sua adequada
v1sao crítica desse contexto da Administração Pública N acio- ·
nal, ou seja, nas licitações_ e contratações do E.st~do enorme
manancial que foi apresentado e que fói analisado.
Eu gostaria de elencar as alterações feitas-e que considero
fundamentais como proposições que estãQsendo examinadas
neste substitutivo. Destaca-se a seguinte:
_
Supressão dos serviçoS técnicos especializados como inexigibilidade de licitação;
Eliminação dos tipos de licitação de preço base e com
melhor técnica, permanecendo apenas os tipos de menor preço
e de técnica de preço;
Eliminação do chamado projeto básico, ficando admissível apenas e tão-somente o projeto completo;
Redução das hipóteses de dispensa de inexigibilidade das
licitações;
Ampliação da publicidade da hipótese de convite para
a obra~
Tratamento m_ais rigoro~o na aplicação de recursos públicos mediante convênios, acordos e ajus!es;
Definição-de vários Upos penais inafi"ançáveiS-·e imprescritíveis, em função de práticas ilícitas no trato das licitações
e dos contratos de Estad_Q_~_
Possibilidade de exame pelo Tribunal de Contas da União
e pelos órgãos do sistema de cont_rolj!: interno de qualquer
dos poder:es da contabilida_de das empresas privadas, sempre
que contratarem como Estado;
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Utilização da modernidade da execução indirera por adminístração contratada, somente pa;a serviços extremamente
complexos e excepcionalmente urgentes;
Atualização monetária quando no pagamento em atraso;
Possibilidade de acesso das pequenas e· m:K:roempresas
às licitações;
__
Restrição à subcontratação e a subcmpreiteíras de obras
públicas;
_ _ . __ _ _
Caracterização da responsabiiidade sôlid_ªria nos casos
de dispensa e inexigibilidade às licitações em tfa_tamento especial, às contratações efetuadas com linhas de créçlito obtid.1s
de acordos internacionais e com agências internadOnãis de
fomento;
Trataniento mais rigorOso para com a alienação dos bens
imóveis;
- Prerrogativa de a administração optar por modalidade
de garantia de objeto de contrato que melho.r se compatibilize;
Obrigatoriedade de licitações para contrato de publicidade e referência expressa de incentivo tecnológico, entre
outros.
Concluída essa primeira etapa, optamos. após anál_ise acurada do assunto, pela apresentação do substitutiv-O dO referido
projeto de lei, o qual tivemos a hon,ra de ap~~se:ntar à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania no dia 27 de novembro último.
Da análise efetuada sobre as emeridaS apresentadas pelos
Srs. Senadnres, pudemos aprovar a validade interna quanto
à lógica do substitutivo. Não pudemos acatar algumas sugestões, sobre as quais teceremos breves comentários, sem a
intenção de magoar os prezados companheiros.

Neste contexto, passaremos a tratar as questões que se
defrontaram com os ptificípioS basilares prescritos no art. 39
do substitutivo.
Quando propusemos que as garantias nas modalidades
de caução em dínheiro ou fiança bancária, não excederiam
5% âos valores contratados, desejávamos que a garantia exigida em edital não se constituísse em cláusula carcerária da
participação das micio e das pequenas empresas em certames
licitatórios.
-Sugestões nos foram enviadas, no sentido de que o substituto açambarcasse conceitos- clássicos de direito público que,
a meu ver, destoam do corpo da norma, cabendo à doutrina
o tratamento adequado na questão.
Por isso, Sr. Presidente, que optamos apen3S pela exígua
conceituação, constante riO ·a;rt 6~ ._Sugestões, procurando substituir a expressão -"administração pública" por outra congénere pareceram-me acessórias e dispensáveis, póis enraizadas
na cultura administratiVa nacional.
No que diz respeito às definições pelos motivos por mim
.expostos ao art. 27, não acolhemos a diferenci~ção e~t~~ _projeto básico e executivo, optando pelo inciso VII, art. 6<t, pelo
projeto completo, defendido também pelo Tribunal de Contas
da União e que levou-nos_ à recusa das sugestões propostas
sobre o assunto.
Questões que nos forãm consideradas c9mo fun-damentais: os parcelamentos e os consórcios tiveram- um- minuCioso
tratamento no§ 39 do art. 2<t, onde o substitutivo, acreditamos,
avança significativamente no colnbate das subcontratações
que tanto lesam o Estado permanentemente._ Daí o porquê
de havermos rejeitado as proposições que colidiam com esse
posicionamento, uma das idéias centrais do substitutivo.
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Sr. Presidente, considero que o Tribunal de Contas da
União constitui-se em adequado laboratório para as análises
das questões que ora apresentamos.
Aquela corte de contas com o seu anteprojeto restringiu
a contratação na forma de empreitada por um preço unitário,
limitando-se a casos excepcionais. Além de constituir-se, de
tal forma de execução indireta, em um contexto inflacionário
e danoso instrumento de interesse público, já que se remunera
á obra, o serviço, por partes, em momentos distintos, à medida
em que o objeto da contratação vai sendo concluído, ou seja,
paga-se o que é executado e medido diversamente do que
ocorre nas empreitadas por preço global, onde se fixa, des_de
o início, o custo final da obra ou do serviço:
Daí a causa que as propostas tendentes a minimizar a
excepcionalidade do uso daquela forma de execução indireta
terem sido rejeitadas, no que se refere às modalidades, às
emendas, objetivando a criação de espécies diversas daquela
do substitutivp, não receberem aco1hida da nossa -parte por
entendermos incompatíveis com os propósitos fundamentais
do texto que viremos a examinar. Isto posto, decidimos pelo
não-acolhimento do processo seletivo, pregões em Bolsas
Mercantis ou Bolsas de Mercadorias, tendo as compras do
Estado receQido um tratamento igualitário (as de se"tor privado) sem mencionarmos o fato de vedar a utilização de modalidades alienígenas à lei e à cultura administrativa.
Outro pOnto polêmico, objeto das mais diversas- malversações do dinheiro público, as dispensas de licitações, também
sofreram sugestões no sentido de se ampliar as hipóteses pre~
vistas com a inclusão de contas efetuadas mediante pregões
junto às Bolsas Mercantis ou Bolsas de Mercadorias. Porém,
optamos por rejeitar tal sugestão, já que não há modalidade
de licitação correlacionada e tampouco desejamos ampliar
as hipóteses de dispensa.
No tocante à habilitação e à regularidade fiscal, obteve
várias sugestões, das quais algumas foram incorporadas no
substitutivo enquanto outras, Por discrepância", idéia centrâl,
ou por pressionarem, não puderem ser aproveitadas.
As sugestões relacionadas â seguridade social receberam
de nossa parte precioso acatamento no inciso do nosso substitutivo.
Ainda quanto à habilitação, particularmente, no que se
refere à qualificação técnica, sentinio.:nos na incómoda situação de ter que atender a gregos e troianos numa disputa dialética em que ambos têm suas razões, tanto- os engenheiros,
os arquitetos e ou~ros profissionais congéneres, como as empresas que se utilizam dessa força de trabalho. Daí o motivo
de termos optado por uma representação de emenda generalizada.
- Tambérll não podeffios aprOveitar emenda que, em última
análise, pretendia a flexibilização da Iei no tocante à venda
de bens móveis e imóveis de entidades paraestatais mediante
leilão. Uma vez que o substitutivo já Pievê--im seu art. 118
a possibilidade de lei federal específica vir a estabelecer normas peculiares para essa matéria, modalidade polêmica de
garantia, como pude perceber no Seminário que prõritovemos
nos dias 15 e 16 de setembro, configura-:se o seguro-g"arailtia,
onde procuramos fortalecer o instituto, na .medida em que
diversamente de -todoS os projetas e sugest(?es a que tivemos
- acesso, -propugnamos nO Se"lltido -de que a administração passe
a exigi-lo, desde que previsto no edital e estando sua exigência
condicionada a prévio parecer técnico e, principalmente, não
fO-sse- contemplado o ctisto e o valor de cobertura que pudesse
restringir a participação de qualquer interessado na licitação.
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Quanto à correção de valores ·constantes no substitutivo,
procuramos ao máximo fugir à indicação de índices determiM

nados, pois a experiência histórica do País sinaliza para a
quase total inst.a_bilidade dos mesmos. Muda-se índice corno
se troca de roupa. Daí a razão de haver optado pela redação
dada no artigo do substitutivo.
- Com base na sinaliza_ção dada pelo projeto de lei da CPI
de Obras Públicas no sentido de restringir os serviços técnicos
profissionais especializados, particularmente no tocante à inexigibilidade de licitações quando o Estado contrata essa espécie de serviço, por sinal e para nossa satisfação, cOiistàtando
que a hipótese considerad_a no projeto, respectivamente de
autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso e Elcio Alvares, além de o Tribunal de Contas_da_União, em seu anteprojeto, ter suprimido o institUtO de- inexig1bilidade, motivo de
tanto escândalo da recente vida política-admmistrativa nacionaL
Preocupados com a sugestão;determinamos à equipe que
nos assessorasse_ no texto da matéria, que buscasse, junto
àquela Corte de Contas, o posicionamento ju~isdicional sobre
a notória especialização.
Continuo, Sr. Presidente, apresentando os itens de análise do nosso_substitut.vo. Repito: representa o pensamento
do projeto da Câmara, de autoria do Deputado Luis Roberto
Ponte, do Projeto da CPI, de autoria do_Senador Elcio Alvares, do Projeta" do Senador Fernando Henriqu·e Cardoso e
de um Projeto inedito, porque de autoria do Tribunal De
Contas da União, que é uma sugeStão; uma proposta, mas
que, na verdade, representa o valor que aquele Tribunal dá
a essa matéria.
Durante o Seminário- do qual participaram niembros de
todas as comissões- Comissão_ de In(,ra-:~strutura. -de Economia, os membros da CPI que tratou da matéria, tendo o
Senador Elcio Alvares como seu Relator - convidamos os
membros de todas as Comiss_óes Técnicas da Câmara dos Deputados, os autores de projeto, convidamos -a SOciedade, representação praticamente de todo setor técnico do Executivo,
do Legislativo e do Judiciário, representante dos governos
dos estados, das prefeituras e dos Tribunais de Contas do
Estado para fazer este debate e esta análise que agora é apresentada.
Dentro desse sentido, Sr. Presidente, é que estamos aqui
para apresentar esse parecer. Feito ele, analisamos as emendas
apresentadas aqui neste plenário.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex' com prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy- Em primeiro lugar, gostaria
de louvar o esforço de V. Er, em virtude da complexidade
e da importância dessa matéria sobre licitãçóes. _Consfdero
que esse é _um dos pÍ"ojetos de maior iJpportância piua o Con~
gresso Nacional agora aprimorar e regulamentar. Mas gostaria
de formular uma pergunta exatam6Iite sobre um dos últimos
pontos, senão último, a que V. Ex• se referiu em seu parecer,
qual seja, coino deve o Poder Público, uma empresa pública
ou um organism~. como o Senado Federal, o CoD.gresso N~Çiç):_
nal, enfim, qualquer organismo público deve proceder quando
da contra_tação eventual de um se_ryjço de assessoria onde,
diferentemente da contratação de uma obra pública definida,
como, por exemplo, a construção de uma estrada, uma ponte,
o que se pretende é contratar o serviço de uma assessoria
de organização? Vamos supor que uma empresa pública, como
a Vale do Rio Doce, a Petrobrás ou q Senado Federal, queira
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contratar_ uma empresa de assessoria para aprimorar à sua
organização, a sua estrutura administrativa. Veis bem, então
ela procuraria contratar, dentre empresas especializadas, uma
possível empresa. V. E:-é' m-encionou que houve uma decisão
sobre iSso no projeto. Eu agradeceria se V. Ex~ puder explicitar
qual foi ou qual é o procedimento previsto. Formulo esta
pergunta porque, certa vez, como Presidente da Câmara 1-1':1-nicipal, deparei-me com este problema prático. Na ocasião,
como tinha que decidir sobre a melhor opção, em termos
de qualidade e preço, constituir comiSsão", compOsta por Presidentes dos Conselhos Regióriais çie Economia, de AdministraÇão, de Contabilidade e dos Presidentes dos sindicatos de
contabilistas, dos economistas e dos contadores, para que eles
assessorassem a Comissão de Licitação da Câmara dos Deputados. Em conseqüência, issó foi realizado, seis empiesãs de
consultaria se apresentaram e essa Comissão recomendou,
consensualmente, uma empresa como tendo a melhor proposta em termos de preço e qualidade da proposição. Agradeceria se puder ter a informação de V. Exa., para este caso,
no projeto, qual foi a conçlusão?
O SR- PEDRO SIMON - Dar-lhe-ei a informação. V.
Ex;.levantou uma questão, a qual creio seja importante salientar, por ser fundamental nesse contexto.
Temos que fazer uma análise desses projetas, no contexto
em que estamos vivendo. O Projeto PC nos chama atenção
para um detalhe, que é a origem das questões que estamos
vivendo. Não tenho. nenhu!l_la dúvida de que, se quisermos
partir e aproveitar o que aconteceu neste País para mudar
com seriedade essa situação, são duas as questões básicas
que estão na origem de todos os problemas posteriores.
Parece piada, mas o Sr. Paulo César Farias tinha razão
quando disse n!l Comissão Parlamenta~ de Inquérito que é
preciso ter seriedade na forma de organi~ar o gasto da campanha política, porque se se começa mal termina-se mal, se
o candidato começa mal, ele termina se equivocando. Então,
como tem que ser feita uma campanha política? Empresas
não podem dar dinheiro para campanha política, mas dão.
Sejamos justos. O Sr. PC Farias, com dinheiro, cometeu todos
aqueles abusos. Ora, em qualquer campanha séria, ãté do
PT e do PMDB, Senador Eduardo Suplicy, há sempre alguém
que empresta um avião, alguém que entra com uma empresa
de publicidade. Mas, como vamos !}.valiar o que é sério e
o que não é sério'? Como podemos avaliar se as pessoas que
estão participando da campanha vão cobrar depois? Isso é
muito delicado, entra no subjetivo.
Um exemplo simples, que sempre se dá -no interior, é
o fato de uma empresa de ônibus municipal ceder seus veículos
para levarmos pessoas a um comício do partido. Não é verdade? Eles ofereceni, nóS aceitamos,- mas, cotno podemos diferenciar as empresas que fazem e, depois, nãO nos cobram,
das empresas que fazem e, -depois, na hora da renovação
do contrato, querem receber algumas vantagens?
Senador Eduardo Suplicy, estou com a resposta para dar
a V. Ex\ mas, antes, gostaria de dizer isso, porque, C~J?-O
tinha feito o pronunciamento e não tinha feito a análise da
filosofia do pronunciamento, queria concluir, pois acho importante salientar essas qUestões. Então, é importante colocar,
na hora de se elaborar a lei, a profundidade da seriedade
de como deve ser essa lei.
Quando o nosso Líder, Senador Humberto Lucena, promoveu um simpósio sobre a nova legislaçao eleitoral, o Senador José Fogaça dele participou, ma-s--neguei-me a participar.
E por uma-razão muito simples: teoricamente, a lei do Brasil

Janeiro de 1993

·DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II)

é a melhor do mundo. NãO há lei melhor do_ que a ·nossa.
É a mais ética, a mais justa, a mais digna e a mais correta.
Quer dizer, o partido se reúne e diz quanto é que vai gastar,
todo deputado tem que ter o mesmo gasto, milionáqo, bilionário, quanto é que vai gastar? Por deputado, gasta t_anto. Só
pode gastar, a verba é toda feita pelo partido, o partido é
que faz o gasto, o partido, quando termina a campanha vota
no papel as conclusões, quanto gastou, há uma comissão inter-
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cracia tem seu custo e o povo predsa saber disso. Agradeço
a V. Ex• a concéssão do aparte.

O SR. PEDRO SIMON -Eu que agradeço a V. Ex•.
. Reparem: primeiro -começ:i -na ciu:Dpanha POiítlca. Sou
candidato. Eu me considero um político incomum. Fui Candidato a vereador. a deputado estadual, a senador, a governador
e estou aqui. Nunca tive- estou falando da tribuna do Senado
- contato com nenhum empresário, com nenhum cidadão
partidária onde cada partido examina as contas do outro.
jamais. alguém me de_u um t_ost~o, nunca tive participaçã~
O relatório dessa comissão interpartidária varpara o Tnounal
Eleitoral. A empresa não -pode dar gasto nenhum, empresa com _mnguém. É a mmha maneira de ser. Agora, primeiro
começa rra cãrilpanha. Sou candidato a deputado, a prefeito,
não pode botar dinheiro, são s9 contribuições. A lei é perfeita,
a governador, a presidente. Tenho ,um grupo que trabalha
mas, na prática, ela nãO existe. FicOu-provado _que_ a lei. na
na minha campanha. Começa por·ãí. Depois, sou Presidente
teoria, é absolutamente perfeita, mas, na prática. é inexeRepública. Daí vem a cobrança. Por-isso o nosso projeto
quível, e tem que mudar, para vermos como va~ fiCar. Se. da
de licitação.
dependesse de mim, eu, Pedro Simoh, adotaria o modelo
Esse projeto é duro. Pessoas vão gritar, vãó- espernear.
alemão. Ou·seja, vamos botar dinheiro, tantos milhões. Porque o dinheiro é p-úblico. Ou acham que nós vamos fazer Penso ~ue não devemos ter um ·projeto mole, com furos,
com sa1da para tudo quanto é lado. Vamos votar um projetoa grande revolução, que empresário vai poder dar dinheiro?
Qual é o empresário que vai dar dinheiro e não vai pensar duro, porque se berrarem ... Será bom termos de votar um
em retorno? O dinheiro devia ser público, verba orçamentária, projeto que é bastante duro e que talveZ necessite ser amaciacada partido teria uma despesa de tanto, de acordo com o do. Agora, isso aqui é du~. dá cadeia, dá penas inafi_ançáveis.
Nesse segundo projeto, estou falando quais são os alicernúmero do eleitorado, e não podia receber de ninguém.
ces da corrupção da coisa pública. Começa com a melhor
E:ssa seria a minha opção.
~s intenções, quando candidato é seria, é um .homem digno.
O Sr. Ronan Tito- V. Ex• me pe~ite tim aparte?
nao está pensando em nada, só quer ganhar a eleição. E
O SR. PEDRO SIMON- Pois não, nobre Senador.
lá pelas tantas tem compromissos, de algoos ele toma conheciO Sr. Ronan Tito- Senador, é essa, justamente, a nossa mento, de outros, não; alguns compromisSos· são feitos pela
opção. Se V. EX'_ me permite, dentro dessa divagação que sua equipe de trabalho, outros, pela tesouraria. Quando ele
faz sobre esse projeto? Estamos falam:'o muito, ultimamente-, assume, é a hora da tomada de conta, é o '"toma-lá·dá-cáu.
em ética na polítiCa, deixamos de discutir _a ética política para É a hora de a empreiteira que ajudou e daquele que deu
discutir a ética na -política. -Mas, sê não adotarmos esse pensa- carona em seu avião fazerem a cobrança. Que o digam os
mento que V. Ex• acaba de expor, vamos continuar, de uma membros da .c;omissão de Orçamento!· O projeto já chega
maneira ou de outra. V. Ex• disse muito bem. Uma empresa pronto, defmttivo, em que estão cobrando o preço daquilo
que dá alguma coisa, tem que tirar dos seus custos, ela não que fizeram antes.
inventa dinheiro, mesmo que possa debitar despesas, isso,
Se quisermos impor a seriedade_, ~mos _qu_e __ p_a~tir do
de uma maneira ou de outra, vai pesar na lucratividade final, início. O início - repito - é na campaTiha- política-. Há que
tem que tirar issO, depois, da obra pública.-Ãpresentei para ficar-daro que o dinheiro da campanha política não tem resposo Senador Fernando Henrique Cardoso um projeto desse jaez, _ ta. Depois, devemos nos ater ao Projeto de Licitações. Tendo
e sabe qual é a justificativa? A justificativa era ~m período 'seriedade esse projeto na contratação, na fiscalízação e nô
só, porque as obras públícas passarão a custar a metade do fazer, o resto vem depois.
preço, ponto. O povo precisa saber, Sr. Senador, que a demo~
O Sr. ·Júlio Campos- Permite-me V. Ex• um aparte?·
ci-acia tem seu custo, o custo da ditadura todos sabemos,
~tá aí: 83 bilhões de dólares de dívida interna, mais 115
OSR. PEDRO SIMON -Ouço V. Ex•commuitoprazer,
bilhões de dívida externa e mais essa confusão toda que está
aí. Vimos, outro dia, o Ministro Henrique Hargreaves dizendo Senador Júlio Campos.
D.a televisão que o Presidente Itamar Franco não pegou um
O Sr. Júlio Cainpos - Senador Pedro Simon, V. EX'
país, pegou uma masSá falida, e é verdade_. Estamos devendo tem plena razão em alguma das suas considerações, principalaluguéis de embaixadas~ devemos aos organismos internado~ mente quando disse que esse projeto é durfssimo. É realmente
nais-- ONU, OEA somos inadimplentes, porque está tudo um projeto tão -duríssimo que seu art. 100 diz o seguinte:_
falido. O povo precisa saber que a democracia tem seu custo. '
"Art. 100- Os crimes definidos nesta lei, imprescrití·
E quanto é que custa? É o povo tem que arcar. Esse é o veis e inafi3nçáveis, são de ação' pública incondicionada, cacusto da democracia. O voto tem um preço, isso precisa ficar bendo ao Ministério Público promovê-los."
bem claro. Então, discordo inteiramente de todo projeto que
Equiparam-se crimes das leis da licitàção com crimes heautoriza empresa abatei dos seus custos, mas isso vai ser trans- diondos, como seqüestros com mortes e outros. Dois eminenferido, depois, para as obras públicas. -Parabéns a V. Ex~ tes juristas desta Casa, os Senadores Josaphat Marinho e José
pelo projeto de lei, por esse trabalho herc{lleo que faz V. Paulo Bisol, também ·chegaram à conclusão de que esse artigo
Ex•, juntando todas as idéias, todos os projetas, fazendo sim- terá que ser modifiCado, pois extrapol~ os limites._ Daqui a
pósios, ouvindo as pessoas, aceitando críticas, maS,_principal:- pouco será discutida uma emenda, de autoria do eminente
mente, parabéns por encarar a lei mais importante deste País. Senador Iram Saraiva, que prevê essas mudanças. Re~ente,
Porque, se não começarmos com a ética na política, mas come- está pesadíssimo- esse artigo. O empreiteiro brasileiro tem
çarmos para valer do começo, na eleição, qualquer candidato muitos defeitos, mas tem também grandes virtudes. Há em~
n.asce do pecado original, da origem do dinheiro. A ·demo.- · preiteiros sérios.
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soai, individual. Não é debate e por isso não são pe-rmitidos
O SR. PEDRO SIMON- Um momento, Senador, deixeapartes.
me esclarecer. Refiro-me à minoria. Esse proJeto é a fa_vor
da imensa maioria dos e.mpreiteiros e empresários brasileiros,
O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, jã que já houve
que são pessoas de bem, sérias, dignas, competentes, honra- , um início de debate_e aJguns pontos que discutimos não ficadas. A minoria é que age ilicitameilte. Conheço empresários
ram bem elucidados - e como houve a exceção anterior
sériOs que dizem: ou eu faço isso ou não ílif.nho condições -, gostaria de apenas completar o meu raciocínio para que
de concorrer. Os fatos são de tal maneira assim que, ou entro,
o Senador Pedro Simon pudesse pensar sobre ele. Absteou estou fora da jogada.
nho_-me de entear em' outro assunto.
O que estamos tentando fazer é que -o cidadão "que é
Senador Pedro Simon, V. Ex• e eu apresentamos aquí
digno possa continuar digno, e que o outro caia fora.
um projeto sobre prebargain. Creio que é um complemento
O que há de mais sério aqui - e não quero que os extraordinário para essa Lei. Consultei um estu_dioso _sobre
Companheiros votem sem saber - é exatamente o seguinte:
o assunto,_inch~sive o homem que defendeu uma tese na fiélestou pedindo que se entre na firnia e nos papéis-da empreigica sobre _o prebargain adaptado ao Direito_Romano. Apreteira. O Tribunal de Contas e a auditoria interna pOdem fazer
sentei um projeto aqui na Casá. Na apuração desses débitos,
a fiscalização na empresa.
muitas vezes a pessoa que corrompe é compelida a fazê-lo
O que fiZemos- ãté hoje? V. Ex~s. já imaginaram quantas
porque é chantageada. No caso_ do prebargain, Uma parte
ou a outra poderá negociar com o Judiciárlo, no caSo, com
CPls foram criadas e quanta corrupção já- se descobriu na
Cobal? Quínze dias depois da criação âa Cabal --eu era o Procurador-Geral da República ou seu representante, e isso
tem de ser refer~ndado por __l_!.m _juiZ: Dessa forma, aquele
criança, mas me lembro disso, e o Senador Nelson·Ca_meiro
também deve-se lembrar- foi instalada uma CPI para apurar
que _chantageou. para receber o dinheiro irá para a cadeia.
a roubalheira que estava havendo na empresa.
. Mas como uma pessoa que foi corrompida, às vezes até chantageada para ser corrompida, vai Confessar? Como vai dizer
Há setores para os quais houve uma CPI atrás da outra.
ou
denunciar, se fica como co.-partícipe do crime? Então,
Em todos os governos, em todos os momentos, em todas
também quero pedir o entusiasmo de V. Ex~ para que demos
as épocas foi apurada a corrupção n-a:quele setor. E se chega
prosseguimento ao projeto de prebargain, que, sem dúvida
sempre à conclusão de que houve corrupção, de que houve
nenhuma,
vai auxiliar a lei que V. E:x:~ tão bem relata neste
funcionário que corrompeu, e se demite e se pune o funciomomento.
nário. Mas a situação continua a mesma. Ou elaboramos um
O SR. PEDRO SIMON - Essa iniciativa de V. Ex• é
projeto que puna o corrupto e cuide também do corruptor,
das mais importantes. Isso ficou provado no caso PC; acontece
ou estaremos brincando. Isso porque até na hora em que
muito.
formos olhar para o corrupto estaremos com uma interroO Procurador-Geral da República contou um caso inclugação. Há aqui Senadores que foram secretários, ministros,
sive V. Ex~ estava presente na ocasião - em que fez um
governadores, prefeitos e sabem o que ~tou dizendo. Esc~
esforço dramático: via gravaçõ'es~ conseguiram descobrir_tallhe-se um cidadão acreditando ser o ma1s competente, o amigo, o mais sério e depois ele se revela até corrupto e é ma~dado
vez uma das maiores exportações de cocaína para fora do
Brasil. Pegaram em flagrante um c3rilinhão de cocaína, e a
embora. As pessoas que podem vir a ser corruptas eXIstem
Justiça decidiu o seguinte: só foram presos () motorista e os
em número inimaginável.
O que queremos é cuidar do corruptor. Se a empresa .que estavam carregando, porque a prova de gravação não
é corrupta, se é cc-partícipe da corrupçãO, o Tribunal de _vale e, cons_eqüentemente, não se pode fazer nada.
Contas pode fiscalizar os livros da mesma. Há casos - não
Mas se se pudesse dizer ao motorista o seguinte: você,
vamos citar nomes - ao longo da história, de v~_rios corruptos
que é apenas o motorista, dê o nome dos donos da sua quadrique foram demitidos, e a crigor o corrupto continua o mesmo, lha, e, desta forma, vai ter compensada ou diminuída a sua
a empresa é a mesma. Vamos_ ficar aqui a vida inteira demi- pena, ou até não vai acontecer-nada com você, como até
tindo corrupto, sem olhar para o corrup~or. E, tem mais, vemos nos filmes americanos. Os filmes americanos são uma
repito, a imensa maioria do empresariado brasileiro é séri:'-,
aula. O promotor está lá permanentemente. Ele diz para os
é digna. Na hora em que se começar a apurar quem sao bandidos presos: " Dê-me o no'Qle do teu chefe, e nós resolveos corruptores, pega-se uma meia dúzia, e o trabalho já está mos o seu problema, diminUímos a sua pena, que pode ser
especial ou até nem vai ter pena alguma." A idéia de V.
iniciado.
O projeto diz que o Tribunal de Contas poderá !n~e.stigar Ex~ é excepcional e faz parte de um dos grandes projetas
os livros e as argumentações do corruptor para venf1car o em cima dos quais estamos trabalhando. É importante uma
que está acontecendo. Muitos dizem que isso--~- inco!l~t~tu matéria como essa.
cional, mas afirmo que não é, porque se vamos ter um c6~1go
O Sr. Fernando Collor de Mello só não é mais Presidente
que diz que, se há dúvida, se há interrogação, pode-se anahsar da República e o Sr. Paulo Cesar Cavalcante Farias chego~
os livros da empresa. A partir do momento em que a empresa onde chegou por causa daquele motorista e daquela secretária.
se candidata a uma concorrência para fazer uma obra pública, Se não aparecessem os "cheques-fantasmas", não seriam os
então, ela está aceitando essa tese. O que o Estado não pode empresários que nos diriam que forneceram dinheiro ao Sr.
fazer é entrar em qualquer firma particular e querer ter acesso PC Farias: -Não encontrainos .recibo de nenhU_rn empresário,
às informações constantes de seus registres. Entretanto, no mas no relato dos fatos do mo!orista, descortinamos os "chemomento em que uma finõ.:i assina um acordo para fazer ques-fantasmas".
'
uma obra para o Estado, se há ilícito, ela está permitindo
Nobre Senador Eduardo Suplicy, a notória especialização
que seus livros sejam fiscalizados.
· rechaçada em inúmeras assentadas dos Ministros do Tribunal
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Presidência de Contas da União, quando tratada no art. --23 do malfadado
lembra ao Plenário _que se trata de parecer e, portanto, pes- Decreto-Lei n9 2.300, tem sido motivo-dos maiores escândalos
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pois o melhor engenh~iro. no cdtérió SUbjetivo do adminisM
tractor, acaba muitas vezes por ser sempre o seu melhor amigo.
Passo ao parecer das emendas.
Emenda n~ 1. O parecer é contrário, Sr. Presidente. É
pela rejeição-, em IãCe da dificuldade de oferecer conteúdo
objetivci•do proposto.
A Emenda n"' 2 é pela rejeição~ tendo-em vista a intuição
de medidas apenas na locação de bens móveis, tendo ainda
retirado o serviço de publicidade que torna a emenda inaceiM
tável.
A Emenda n" 3 é pela rejeição. tendo em conta que
a proposta e o critério de diver~oS_ princípios adotados no
substitutivo, aliás, toda a filoSOfia â6-SU.bstitutivo é contrária

a essa emenda.
A Emenda n" 4 é pela rejeição por ser a redação do
substitutivO bem mais abrangente do que a redação da Emenda
~4.

.

A Emenda n" 5 é pela rejeição, já que o substitutívó
elimina a figura do projeto básico, proposta aqui na emenda
que está ~ndo apresentada.
A Emenda n" 6 é pela rejeição, já que o substitutivo
elimina a figura do projeto executivo, objeto de amplas negociações. Optamos pela proposta apresentada pelo Tribunal
de Contas da União.
A Emenda n 9 7 é pela rejeição, tendo em conta que
o substitutivo optou por uma linha de cóilSffução diversa da
que está sehdo apresentada nesta emenda.
A Emenda n' 8 é pela aprovação, já que o texto propugnado aprimora o substitutivo: na elaboração do orçamento
de obra pública e natureza social o percentual relativo a benefícios e despesas indiretas fica limitado ao máximo de 5%.
A Emenda n" 9 é pela aprovação, tendo em conta que
a presente emenda realmente aprimora o texto, a execução
de obras e de serviços, ressalvada a h_ipótese prevista no art.
7", § 3", alínea b .. Deve programar-se em sua totalidade, pre:'
vistos os seus custos atual e final e considera4os os prazos
de sua execução.
__
A Emenda n" 10 é pela prejudicialidade, pois contraria
os princípios adotados no substitutivo, já aprovado pelas questões idênticas.
A Emenda n" 11 está prejudicada. Essa emenda prejudica
o caráter de excepcionalidade da empreitada por preço unitário.
.
A Emenda n" 12 está prejudicada, poisbuscou-se suprimir
o caráter. de excepcionalidade da empreitada por preço uni·
tário.
A Emenda n' 13 está prejudicada, já que destoa da lógica
interna do substitutivo.
A Emenda n" 14 é pela rejeição·; já- que reduz a abrangência e a getteralização do substitutivo.
·
A Emenda n' 15 é pela rejeição, pois a otimlzação do
projeto nos termos do substitutivo_ é de interesse da Adminis-tração Publica.
A Emenda n' 17 é pela rejeição.
_
.
A Emenda n' 16 é acatada. O art. 14, inciso IV, passa
a ter a seguinte redação:
"Ser subdividida em tantas parcelas quanto necessárias,
inclusive para permitir -a participação das micro óu pequenas
empresas assim definidas em lei nos procedimentos ticitatórios
e para aproveitar as peculiaridades de mercado visando a
economicidade. ''
A redação da emenda, na forma como está sendo apresentada, dá margem à dúvida, uma vez _que, além de não situar
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a micro e a pequena empresa, tal como definida em lei, propicia o entendimento de que essa devesse particípar.
A emenda é bem melhor e, por isso, a aceito.
A Emenda n9 18 é pela rejeição, pois o substitutivo conti·
nha matéria mais abrangente.
A Eniehda n" 19 é peta iejeição, pois o substitutivo não
define serviço técnicO Profissional e especializado.
Emenda n9 20 oPlnamos pela sua rejeição, já que ela
sinaliza no sentido de coibir a competitividade junto às pequenas e microempresas.
A Emenda n" 21 está prejudicada, já que se buscou res':'"
tringir, no máximo possível, as hipóteses de dispensa.
Emenda n9 22 opinamos pela sua aprovação, pois aprimora o texto do substitutivo.
Em virtude dessa emenda que está sendo aprovada, inclui-se o inciso XI no art. 22 do susbstitutivo.
_ . "XI -Na contra_~ção de instituiçôes nacionais sem fins
lucrativos incumbidas, regimental ou estatutariamente 4a pesquisa, do desenvolvimento científico e tecnOlógicO, desde que
o pretenso contrato detenha inquestionável reputação éticOprofissional consagrada a juízo de órgão de supervisão acadêmica".
Opinamos pela aprovação.
Emenda n9 23. Opinamos pela sua rejeição;pois o assunto
é objeto de emenda mais abrangente.
_..
Emenda n9 24. Opinamos pela sua rejeição, pois há eriieitda que trata da matéria de forma ID;ais abrangente.
Emenda n<? _25. Opinamos pela sua aprovação, pois a
emenda, de autoria do nobre colega Jú,io CampOs, ~almente aprimora o projeto. § 1'? e suas alíneas a e b do. art. 28.
Aprovada.
Emenda n" 26: nosso parecer é pela rejeição. Já que
a Emenda n'? 25 aprimora sUbstancialmente o projeto, entre
esta e a 25, optamos pela 25.
Emenda n" 27: somos pela rejeição, pois o substitutivo
adota linha de pensamentos diferente da enienda.
Emenda n" 28: nosso pareCer é pela rejelÇão;já -que o
substitutivo tem idéias diferentes da emenda.
·
Emenda n9 30: somos peta aprovaç-ãO parcial, para incluir
modalidade de compra de grande vulto.
Emenda o<? 31: nosso parecer é pela rejeição.
Emenda n" 32: nosso parecer é pela rejeição, já- que oprojeto básico é instituto não contemplado no substitutivo.
EmenQa n9 33: sonios pela-sua prejudicialidade, pois o
substitutiVo dá redação mais ampla.
Emenda n9 34: somos pela rejeiÇão.
Emenda n9 35: somos pela rejeição.
Emenda n9 36: somOS- pela rejeição.
Emenda n' 37: somos pela rejeição.
Emenda n 9 38: sOmos pela rejeição.
Emenda n" 39: nosso parecer é pela rejeição, pois o setOr
público encontra dificuldades enormes ao tentar conhecer- omercado nacional. Os Estados br~ileiios poderiam adotar,
como referência, mercado de desconhecimento de. alhureS,.
Emenda n9 40: nosso parecer é pela rejeição, pois o stiDStitutivo já trata da qUestão de forma pouco diversa porém mã.ís
abrangente.
·
Emenda n9 41: somos pela rejeição, lembrando que um
projeto dessa monta, ou seja, com mais de uma centena de
artigos, não pode prever as defmições que a doutrina- e a
prática_ administrativa j~ cOnsagraram.
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Emenda n" 42: somos pela rejeição; pois o substitutivo
adota posicionamento diverso quanto à modalidade de licita-

ção.
Emenda n• 43: somos pela rejeição, poís.destoa da linha
da validade interna do substitutivo.
Emenda n~ 44: nosso parecer é pela rejeição, porque
o substitutivo contempla parcialmente o propugnado na presente emenda em seu art. 44, restando por prejudicada a
licitação do tipo "melhor técnica",_ que, de forma análoga
ao posicionamento da CP! de Obras Públicas sobre o anteprojeto do Tribunal de Contas da União, O SUbstitutivo optou
pela exclusão em face do alto risco de subjetividade da Comissão de Licitação quanto ao julgamento.
'
Emenda n~' 45: somos pel~ rejeição, tendo em vista que
os dispositivos apresentados pelo substitutivo são mais abran-
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teria condições de fazer uma análise profunda, e acho que
as votaríamos sem a análise necessária.
Proponho, então" que deixemos o _restantç_ ela matéria
para terça-feira, quando me sentirei eni condiçõeS de apresentar distribuir o parecer sobre as emendas para todos os
colegas. Acho que seria mais democrático.
O Sr. Júlio Campos - Senador Pedro Simon, V. E~
me concede um aparte?
ó SR. PEDRO SIMON -Com o maior prazer, Senador
Júlio Campos.
O Sr. JúUo Campos- Realmente, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, na qualidade de Presidente da Comissão de Servi~
ços de Infra-Estrutura desta Casa, que acompanha as licitações
de obras públicas, acho muito sensata a posição do Senador
Pedro Simon, que propõe se postergue para terça~feira a conclusão da apresentação dos pareceres sobre as emendas. São
várias emendas necessárias à melhoria desse_ projeto, que é
1
de uma importância vital pará o País.
Sou favorável à solicitação do nobre Senador Pedro Simon.

gentes e mais precisos na preservação dos objetivos a serem
alcançados pela administração pública.
Emenda n<:> 46, de autoria dQ Senador Dirceu Carneiro:
nosso parecet é favoráVel, pois a eme~9:a~ aprimora o texto
do substitutivo. Acrescente-se ao art. 45, inciSo ID, a seguinte
redaÇáo:
··
'"Relativas a obra pública de naturezà social em que o
percentual relativo ·a benefícios e despesas indiretas ultrapasse
O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado.
O Sr. Chagas Rodrigues- Senador Pedro Simon, V.
o limite. previsto no art. 7'~, § 4<:> dessa lei".
Emenda n~' 47: somos pela rejeição, pois o § 2<:> do art. EX' me concede um aparte?_
47 do substitutívo coiitempla a matéria de forma mais aproO SR. PEDRO SIMON -Com o maior prazer, Senador
priada.
.
Emenda o<:> 48 : somos pela rejeição, pois ·a emenda não
Chagas Rodrigues.
O Sr. ChagãS Rodrigues- Nobre Relator, em primeiro
se insere no bojo· dos objetivos propostos no substitutivo.
Emenda n~' 49: somos pela rejeição, poi~ não se coaduna lugar, quero congratular-me com V. Er pelo trabalho extraor~
com a linha do substitutivo.
· dinário que faZ, pelo parecer que oferece a esse projeto de
Sr. Presidente, peço que a sessão seja sUspensa _para-_qu_e lei da Câmara que regulamenta as licitações. V. Er levou
eu possa analisar as emendas, pois foram apresentadaS, 3.g"õra. em conta diferentes projetes da mesma natureza. Receba os
noventa emendas de plenário.
nOSsos cumprimentos. Estamos de acordo com a sugestão que
V. Er faz. Aqui nos encontramos, votaríamos o projeto hoje,
O Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira
mas se V . Ex•· suge re quee !e venha a ser ~...p r•--'ad
·
......... o na pró xtma
da presidência~ que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro,
J9-Secretárío.
terça-feira, em face do número elevado de emendas oferecidas, estamos de pleno acordo com a sua sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -"-A Presidência
O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado, Sr. Senador.
suspende a sessão por dez minutos para que os procedimentos
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-llustre Senada discussão da matéria sejam alcançados.
OSR.PRESIDENTE(DirceuCarne!ro)-Estásuspensa dor Pedro Simon, a uroposta de V. EX' tem apoio no art.
348, inciso II, do Regimento Interno, que trata do adiamento
a sessão.
- r-- da matéria por 24 horas, e, portanto, preenche as expectativas
(Suspensa às 13h26min, a sessao é reaberta às 13h30min)
de v. Ex•
r

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está reaberta
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ A Presidência
a.sessão.
. . , ,-- . _·
participa à Casa comunicação do Deputado e 1<:> Secretário
Continua com a palavra o Senador Pedro S-iffion, para da Câmara dos Deputados.
.. Sr. Secretário,
completar o relatório.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, considero essa
Participo a Vossa Excelência ter sido constatado
matéria muito iniportante e sé.da. Seisenta emeridas foram
erro manifesto nos autógrafos do Projeto de Lei n9
apresentadas agora, além daquelas que o Senador Júlio Cam~
3.469-B, de 1993, que --,.dispõe sobre a revisão- geral
pos, com muita gentileza, nos entregou õntem.
da remuneração dos servidores públicos civis e militares
Sr. Presidente, creio que deveríamos deixar para condo Poder Executivo Federal e dá outras providências",
cluí-la na terça-feira, -pois gõstaria âe fazer, com mais profun~ transformado na Lei o<:> 8.622, de 19 de janeiro de 1993,
didade, o estudo das emendas, para não fazer uma apreciação
na parte referente ao Anexo III.
apressada. E os Srs. Senadores também teriam condições de
Dando conhecimento do fato a Vossa Excelência,
solicito se digne determinar a seguinte retificação:
conhecer melhor as emendas. Eu. poderia dar um parecer
Oode se lê, no cabeçalho do Anexo m:
apressado, mas para V. Ex• ter idêia, as emendas sobre: as _
quais apresentei o parecer aqui são as que tive condiç6es
_ "Tabela de vencimentos aplicáveis aos Cargos do
Sistema de Classificação de Cargos instituídos pelas
de apreciar, são as que o Senador Júlio Campos me entregou
ontem- pp.ssei a noite estudando essas emend~s. Das ou_tras
Leis n-?S 5.645no e 6.550/78, dos servidores do Ibama,
~qüenta ou sessenta que foram apresentadas hoje, eu não
Embratur, incra, CFIAer, IBPC, Ibac, FBN, FCRR.
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FCP, LBA, Funai, Funag, Fundaj, FAE,IBGE, Enap,
Fundacentro, FNS, Roquette Pinto, FNDE, SU.dam,
Sufram.a·; Sudene, Ceplac, Capes e Tabelas de Especialistas."
Leia- se:

"Tabela de vencimentos aplicáv-eis ao·s-Cargos do
SiStemã -de Classificação de Cargos -in-stifU.tdos pelas
Leis n 9s 5.645/70 e 6~550178, dos servidores técnicosadministrativos das Instituições Federais de Ensino,
conforme art. 3"' e seguirites da Lei n"' 7.596/87, dos
servidores do IBAMA, EMBRATUR, INCRA,
CFJAer, IBPC, IBAC, FBN, FCRB, FCP, LBA, FUNAI, FUNAG, FUNDAJ, FAE, IBGE, ENAP, FUNDACENTRO, FNS, ROQUETTE PINTO, FNDE,
SUDAM, SUFRAMA, SUDENE, CEPLAC, CAPES
e TABELAS DE ESPECIALISTAS."
Outrossim, encareço seja solicitada a devida retificação
à Presidência da República.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e apreço.
Deputado Inocêncio Oliveira"
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ---:- Com refe_rência ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência
esclarece ao Plenário que o eiro constatado pela Câmara excluiu, da tabela do Anexo III do projeto origlnal, os servidores
técnico-administrativos das instituições federais de ensino.
Nos termos do disposto no art. 326, parágrafo único,
alínea d, do RegimentO Interno, a Presidência submete ao
Plenário a retificação solicitada.
Os Srs. senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A Presidência tomará as providências necessárias para
solicitar à Presidência da República a republicação da lei.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Luiz Alberto.
O SR. LUIZ ALBERTO (PTB- PR. Pronuncia o seguin:te discurso.) - Sr. Presidente, _Sr~s e Srs. Senadores, no.
último dias; inexplicavelmente, o governo português, numa
atitude de rara deselegância; que não honra, absolutamente,
a tradição de cordialidade e fidalguia da gente lusitana, impediu a entrada, sem nenhuma explicação, em seu território,
de um grupo de brasileiros. Embora todos eles pudessem
comprovar a condição de turistas e que tinham dinheiro e
passagem de volta, foram inapelavelmente despachados de
regresso.
Dias depois, no mesmo aeroporto de Lisboa, a cena viria
a se repetir. Uma família, mãe e três filhos, não pode ingressar
no território daquele país. O marido e pai, pastor da Igreja
Evangélica de Portugal, tinha uma declaração de sua congregação segundo a qual sua familia, como é comum em alguns
setores religiosos, seria sustentada por ela. Isso, apesar de
cobrir o que exige a lei local, não teve o menor efeito e
o grupo, constrangido e envergonhado, foi pura e simplesmente mandado de volta.
A situação é séria e muito grave. No incidente do dia
8, quando o grupo de turistas era maior, o Consul brasileiro
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em Lisboa, Afonso Massot, pediu explicações, como lhe asse:gura o Direito Internãcibnal, às autoridades imigratórias. F~r
cou plantado no local por mais de uma hora e acabou desistindo, porque nunhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma justificatíva lhe foi apresentada. Sua representatividade
diplo~ática foi ignor-ada:--- (.luero lembrar que o Acordo Cultural Bra_sil:-Portugal
garante visto automático e entrada livre, por seis meses, aos
cidadãos dos dois Países, que possam comprovar serem turistas
e que levam dinheiro o suficiente para lhes garantir a estada
e a passagem de volta. Por isso, acho que o governo português
exorbitou e demonstrou, infelizmente de forma decepcionante
para a sociedade brasileira que, daqui por diante, as coisas
poderão se complicar.
Dados existentes nos servíços corisulares brasileiros naquele País registram que, em 1992, sem razões legais claras,
inquestionàv~eis, 163 brasileiros foram devolvidos, aparentemente, sem razões legais.
Causa-m_e ~spécie e ~~ ~erto desa_lei;J.to, a atitlJde do
MiniStro Conselheiro da Embaixada de Portugal no Brasil,
Doutor Jaime Raposo Costa, que nega que s-eu-país, agora
um destacado e efetivo mem~rõ da Comun~dade Européia,
esteja agindo por pressão dela, para impedir a entrada, ou
trânsito de brasileiros e africarios de língua portuguesa. Embora ele afirme que a legislação de seu país privilegie os_ da
mesma fala, venham de onde vier, incidentes desta ordem
começaram a se fazer Sentir, com uma frequência preocUpante
a partir da admissão de Portugal na Comuilidade Européia.
___Q_diplomata acha que os últimos episódios fogem à rotina
do relacionamento nofri:tal .entre os dOis países, mas que as
autorídãdes que- 3ssim decidiram o á.ssuD.to deviam ter suas
razões. Que razões? Perguntamos e gostaríamq_s de ter,_ quando nada, uma explicação cabal. Se houve quebra de leis, desrespeito à legislação daquele Pafs, que iSso seja: dito, que
se explique o porque das coisas.
O Itamaraty, não sei por que, decidiu não considerar
os episódios, embora muito humilhantes, como sendo uma
política do Governo. Interpretou-se a atitude como gerada
por medidas proibitivas iSOladas, de parte do Serviço de Imigração Português. Isso não explica nada, absolutamente nada,
como nada nos assegura que fatos desta natureza ,POssam estar
ocorrendo, por exemplo, neste mom~to. .
- Quero alertar esta Cas3. e o País pãfa um feito alfarriente
significativo ·para alguns milhares de brasileiros que decidiram
viver em -PortugaL Alguns deles, mesmo tendo migrado há.
algUns anciS, não têm seus papéis, segundo as leis locais, totalmente em ordem, e no próximo dia 13 de fevereiro termina
o prazo dado a todos para regularizarem a situação. Temo
que exigências burocráficas sejam usadas como motivo para
se desencadear uma onda de expulsões em massa.
-- Estou _infOrmado que o ilustre Chanceler, senador Fernando Henrique Cardoso, já iilãiiiff:Stõu sua "contrariedade"
cóm a situaçãO. Sei, também, que o nosso embaixador em
Lisboa, José Aparecido, já esteve com o Primeiro Ministro
Cavaco Silva que, segundo algumas fontes insuspeitas, não
morre de amores pf?lO Brasil, para tratar da Questão eque
dele teria ouvido as explicações para o fato~ Tenho medo,
apesar disso, como o nosso Chanceler que a onda de xenofobia
vivida agora por Portugal pós integração à Comunidade Européia venha a causar sérios danos à relação histórica entre
os dois Países.
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Se às medidas dip!omáticas em curso não sUrt:ifem o efeito
que todos esperamos, embora lamentando seja levado a isso,

--sou obrigado a considerar que chegou a hera e a vez, de
tratarmos de devolver, com a mesma freqüênciã e intensidade,

as repetidas descortesias. A cada ação, é pena, mas esta é
a verdade, deve corresponder uma imediata reação.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, apesar de muito triste
por ser obrigado a adotar tal postura, quero que os anais
desta Casa, passem a registrar o meu mais veemente protesto
contra a discrimiriatória atitude portuguesa. Faço votos, muito
sinceros, que fatos desta natureza não venham a se repetir.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Teotónio Vilela Filho.
O SR. TE01'0NIO VILELA FILHO (PSDB - AL. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, SI"8 e Srs. Senadores, Maceió completou, nas urnas, o jUlgamento do ex-Presidente Collor, de sua política, d~ su~ prática e de seus seguidores. Maceió está empossando o novo prefeito municipal, escolhido na eleição mais retardada do Brasil, exatamente pelo
festival de fraudes promovidas pelo collorido.s do governo
de alagoas. Nossa Capital só póde realizar sua eleição quase
60 dias depois que o restante do Brasil já conhecia seus nqvos
prefeitos, porqUe- as semeittes de cOrrupção plantadas por
Collor nas Alagoas ainda dão frutos.
Ninguém acreditará no _festival de bandalheiras que marcou a eleição no primeiro turnó em Macieió. U~nas que chegaram ao local de apuração 24 horas depois de encerrado o
pleito, com: visíveis- sinais de violãção. Urnas que chegaram
trazidas por estranhos que nem mesários eram-- e em todas
eram flagrantes os· sinais de adulteração. Umas sem lacre,
mapas adulterados.
Umas onde o número de votantes era quase 30% superior
ao de eleitores registrados. Urnas anuladas pela Justiça Eleitoral, em prinieiril eem última ·ínstân~êiâ. -Escrutinadores clandestinos flagrados em pleno proce·sso de contagem de votos, apuração retardade só deus sabe com que propósitos.
As fraudes no processo de votação e na apuração repetem, para nossa vergonha, o triste episódio das eleições de
1990. Também na época tivemos o pleito retardado e eleições
suplementares, tão flagrantes eram as fraudes, tão expeditos
os fraudadores. Pior ainda as fraudes no processo eleitoral
fOram antes o vergonhoso coroamento de todo um processo
de_ corrupção _que marcoü ::1 atuação dos governos do Estado
e do Município em toda a cain{>anha. O Governo de Alagoas,
no melhor estilo CQlorido, se -pôs acima da lei e da Constituição, sobretudo aCiina da éticil e da decência. Os depósitos
da merenda escolar foram invadidos por carros de candidatos
e cabos eleitorais, o alimento das escolas criminosamente desviado para os comitês eleitorais. O Estado _3.bastecia;escaõcaradamente, carros de campanha do candidato colorido. A
prefeitura contratava, nas -véspei"as da eleição do pririielro

Janeiro de 1993 ,, ,

turno,- três mil garis - uma contratação ilegal, Porque ao
arrepio da lei, e imoral, porque calcada no engodo: os contratos fóram por meros três meses, com a promesSa de efetivação,
· caso se elegesse o candidato colorido.
Maceió soube condenar, nas urnas, a corrupção, a fraude,
o engodo que serviram de lastro ao esquema colorido de sustentação política e eleitoral. Maceió escolheu o representante
das oposições, eleito de forma inequívoca com 2/3 dos votos,
repetindo, no segundo turno, em favor do nosso prefeito Ronaldo Lessa, a mesma votação conferida no primeiro turno
às oposições. Participei, nó JliiiD.eiro turno, do processo eleito~
ra1 de Maceió. Retirei minha candidatura quando ficou claro
que a luta judicial contra a fraude, acolhida pela Justiça Eleitoral, levaria a decisão do pleito a março ou abril, privando
Maceió de ter logo um prefeito eleito e, sobretudo, favore~
cendo aos próprios fraudadores. os recursos judiciais, com
a confumação da anulação das umas flagrantemente violadas,
exi~riam eleições suplementares ainda para o primeiro turno.
Mesmo retirando a postulação, ficÕ feliz eR orgulhoso porque o povo de minha terra confirmou, nas urnas, a aceitação
de nossa pregação ·eleitoral, contra a: incompetência e a corrupção. Maceió votou nas urnas em nossa proposta política de
escancarar as portas da prefeitura à ampla e transparente
participação popular. Maceió consagrou-no-voto nosso compromisso de levar as açóes da prefeitura à periferia da Capital.
Mais ainda, Maceió consagrou nas umas_~ idéia _da __unidade
das oposições·, que defendemos em todos os momentoS, desde
· ·-- ·
o primeiro turno.
Estes são também compromissos do engenheiro, ex-depu!ado e ex-vereador e agora prefeito eleito Ronaldo Lessa,
a quem ;J:poiamos e aCOmpanhamos na eleição do segundo
tum?. A história de seu presente, a prática de seu passado
avalizam suas promessas e compromissos~ A eleição de Ronaldo Lessa é um basta ao engodo, â mentira, à truculência
e à corrupção.
Os resultados da eleição de Maceió, com a diplomação
e posse de Ronaldo Lessa na prefeitura, por -iSsO :rhesmo;·
são mais que o coroamento de um processo eleitoral. São
o aprofundamento de um processo político de faxina mó"ral,
iniciada em Brasília e estendida a todos os rincóes do País
e que, em Alagoas, apenas começou pela prefeitura de Maceió~ a caminhada ainda é longa, mas o arrojo do primeiro
passo nos dá o alento e a esperança de que o futuro finahnente
está à mão.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) .-c A Presidência
lembra -aos Srs. Senadores -que haverá sessão às 14h30rhin; ·
com a Ordem do Dia já designada em sessão anterior.
Nada mais havendo a tratar, ·a Presidênciã vatencerrar
os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro).:.... Estifencerrada a sessão.
_
_

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 40 minutos.)
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Ata da 1a Reunião, em 21 de janeiro de 1993
7• Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura

- EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Epitácio Cafeteira
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

.
Affonso camargo - Alfredo campos- Almir Gabriel
- Alurzio Bezerra - Alvaro Pacheco - Amir Laudo - Bello
Parga - Beni Veras - cartas De'carli - carta~ Patrocf~io :Chagas Rodrígues - Cid Sabóia de carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu. carneiro - Eduardo Suphcy Elcio Álvares - Epitácio cafeteira- Esperidíão Amin - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho
.,.. Gerson camata - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira- Henrique Almeida -Humberto Lucena - Hydekel FreitaS - Iram Saraiva - Irapuan Costa J ~nior - J oao Calmou Joao França- Joao Roçha -~osaphat Marinho -Jos~ Fogaça - J~ Paulo Bisai- Jos~ Richa - José Sarney :- J ~ho ~m
pos- J~nia Marise - Jutahy Magalhães - Lavo1s1er Mata Levy Dias - I..ouremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista
- I..ucfdio Portella - Magno Bacelar ~ MárCIO Lacerda Marco Maciel - Mário COvas - Mauro Benevides - Meira
Fillto - Moires Abrao - Nabor J~nior - Nelson Carneiro Nelson Wedckin - Ney Maranhao - Ney Suassuna - Odacir
Soares - Onofre Quinan - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha
Derzi - Ronan Tito- Teotonio Vilela Filho- Valmir campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Entretanto, não há em plenário o quorum regimental para abertura da sessão.

Nos termos do § 2' do art. 155 do R~gimento Interno,
o expediente que se encontra sobre a mesa será despachado
pela Presidência, independentemente de leitura.

ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI [,., CÃMA.RA
1
N" 59, DE 1992
.
(Em regime
urgencia, nos termos do art.
de

do Regimento Interno)

PO.blica, e dá outras providencias, tendo Parecer, sob no 14,
de 1993, da Comissao.
- Dlretora oferecendo a Redaçao do Vencido. (Dependendo de par~i:eres sobre as emendas de Plenário)

2

MENSAGEM
N" 445, DE 1992

(Inclu(da e~ Ordem do _Dia, nos terroos do art. 336,
C", do Regimento Interno)
Mensagem n• 445, de 1992, pela qual o Presidente da
Rep~blica solicita que sejam excetuados do disposto no art.
4°, parágrafo ~nico, da Resoluçao n• 7/'72, bem como no art.
4°, IV, e seus§§ 1° e ZO, da de n° 82190, ambas do Senado
Federal, os contratos a serem celebrados pela Uniao Federal junto a Governos de países credores e suas agencias de.
credito. (Dependendo da votaçao do Requerimento n• 27,
de 1993, de extinçao da urgencia\
MENSAGEM
N" 455, DE 1992
(Incluída em. Ordem do Via nos termos do art. 336, 'c',
do Regimento Interno)
~
~ ~
Mensagem n• 455, de 1992 (n" 924/92, na origem), através da qual o Presidente da República solicita autorizaçao
para elevar temporariamente os limites de endividamento
da Telecomunicaçoes Brasileiras S.A - TELEBRÁS, a fim
de permitir a emissao de debentures nao converslveis em
açoes, sem a garantia da Uniao, no valor de quinhentos e dezoito bilbOes, quatrocentos e sessenta milhoes de cruzeiros.

11

3

4

OFíCIO
N° S/10, DE 1993
(Em regime de urgencia, nos termos do art. 336, •c•,
do Regimento Interno)
Offcio n• S/10, de 1993, através ~o qual o Govenro do
Estado do Par4 solicita autorízaçlio do Senado Federal para
a realizaçao de operaçao de cr~dito junto ll caixa EconOmi.ca Federal. (Dependendo de parecer)
OFICIO
N° S/11, DE 1993
(Em regime de urgencia, nos termos do art. 336, 'c",
do Regimento Interno)
Offcio n• S/11, de 1993, atra~s do qual o Govenro db
Estado de Sergipe solicita seja retificada a Resotuçao n• '72,
de 1992, do Senado Federal. (Dependendo de parecer

5

, ,
336, c ,

Votaç!IO cm turno suplementar, do Projeto de Lei da
. .
.
amara n• 59,'de 1992 (n" 1.491/91, na casa de origem), que
OS-!: .PR.-ESJDEN):'E ~E-10 ~fete1ra) -Está encerreplamenta o art. 37, .i~<;joo.~ ~~!i !Pi~_ f~~'"''~
il'f.< itl11!.$11ttkl _ ilt;;;.,
iftltUui normas par&; licitaÇOes e cofitr"fltót'àli Adiiiimstraçao"
·--. (Levanta~:se u rtwuur..· u~ ;_r:,,

"'""
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EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS
DO ART. 155, §·2,, DO REGIMENTO INTERNO.
.

5 - qual a taxa média de juros obtidos com as reservas
_
cambiais no exetcicio de 1992.

OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÁMARA
DOS DEPUTADOS
•

Justificação
O~ pres~~te reqUeriillento de informações, mediante o
qual sao sollCltados dados sobre o quantitativo da dívida inter~
na, a respectiva taxa de juros e bem assim a estimativa para
o presente _exercício, deve~se à discussão que ora se trava
na Câinara-~dos Deputados sobre o chamado Ajuste Fiscal.
Sendo o Senado Federal a Casa revisora que írá reapreciar
a matéria, tais elem~ntos se nos apresebtam de grande valia
para a busca alternativas capazes de solucionar questões polémicas e corn~lexas contidas na mencionada proposta.
~o~ efetto, corno de resto tem sido aventado por diversos
esp~CJ.abstas, tanto a rol~g~m da divida interna, quanto a utílizaçao das reservas cambtats, poderão eventualmente'fornecer
os recursos necessários para que o TesOuio nacional estabíiize
as finanças públicas, conferindo a governabilidade reclamada
pelo Poder Executivo.
. ~stas a~ razõe_s que, amparadas nos dispositi-vos cOnstituCIOn~s. regtmentats e no Ato de Convocação do Congresso
Nactonal, nos levaram a solicitar as informações arrOladas.
Sala das Sessões, 24 de janeiro de 1993. -... Senador
Gilberto Miranda.
(À Comissão Diretora)

N~ 9/93, de 19 do corrente, comunicando 3 rejeição, eim
parte, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n' 58, de 1992-Complementar (n' 73/91, naquela Casa), de
iniciativa do Presidente da República, que institui a Lei OrgâR
nica da AdvocaciaRGeral da União e dá outras providências;
e
N" 10/93, de 19 do corrente, comunicando a aprovação
da Emenda do Senado ao Projeto -de Lei da Câmara no 149,
de 1992RConi.plementar (n~ 136/92, naquela Casa), de iniciativa
do Presidente da República, que prorroga a lei que estabelece
normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações
dos Fundos de Participação e dá outras providências.
(Projetas enviados à sanção em 19-1-93)

OFÍCIO DO GOvERNO DO ESTADO DO PARÁ
Ofício n' S/13, de 1993 (n' 11/93, na origem), solicitando,
a retificação da Resolução n' 1, de 1992, do Senado Federal,
que autorizou a. República Federativa do Brasil a conceder
garantia ao contrato de empréstimo extemo, no valor de cento
e quarenta e cinco milhões de dólares americanos, celebrado
entre o Governo daquele Estado e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento -BID.
REQUERIMENTO N• 77 DE 1993
Requeiro, nos termos dos artigos 50, § 2"', da ConstituiçãO
Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal
sejam solicitadas ao Excelentissimo Senhor Ministro de Esta:
do da Fazenda as seguintes informações:
1 - qual o valor total da dívida interna no dia 31 de
dezembro de 1992;
2 - qual o valor global dos juros pagos pela União em
face da divida interna no exercido de 1992 e qual a taxa
média de juros no mesmo exercício;
3 - qual a estimativa do valor dos juros a st:rem pagos
no exercício de 1~93 e a margem de erro de tal estimativa;
4 - quais as conseqüências advindas da rolagem da atual
divida interna pelo prazo de 30 (trinta) dias;

ATO DA COMISSÃO DIRETOR!.
N' 001, DE 1993
Dispõe sobre o reposicionamento de servidores d'e
nível intermediário; e dá outras providências.
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentaiS-e feg~lamentares, resolve:
Art. 1~. Os atua1s ocupantes da Categoria Funcional
de Técnico Legislativo, Classe 3•, Padrão I, do Quadro de
~essoal do Senado Federal, Parte Permanente, ficam reposiCionados na forma do Anexo deste Ato.
·
_Art. 2'? Este ato entra em- vigor nã data de sua pubti~
caçao.
Art. 3'? Revogam-se as disposições em cOntráiiC:i.Senado Federal, 21 de janeiro de 1993. -Mauro Beoevides- Carlos De'Carli --Dirceu Carneiro- Rachid Salda·
nha Derzi - Iram Saraiva - Meira Filho.

ANEXO
(ATO OA tOMISSAO OIRETORA N0-001, OE 1992)
SITUAÇI\0

ATUAL

SITUAÇJ\0 NOVA

APOS A EDIÇ.il.o DO ATO DA
COMI5SAO OIRC TDilA NO 57,
OE 1992

APOS A APLICAÇAO DESTE ATO

I

CATEGORIA rUNCIONAL OE
Tt!:CNICO
CLASSE

,.
,.

CATEGORIA rUNCIONAL OC

LEGISLATIVO
PAORi'!iO
I
I

T!CNICO LEGISLATIVO

CARGOS
65

,

!

--

CLASSE

,.
,.

PADRAO
I

----

CARGO~

78

I
I

--~

I

o
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ATO DA· COMISSÃO DIRETORA
N•2, DE 1993
Dispõe sobre a revisão da remuneração dos Sena~
dores.
A Coffiissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua
competência regimental e regulamentar, e tendo em vista o'
disposto na Lei n~" 8.622, de 19 de janeiro de 1993, e no
artigo 7~ do Decreto-legislativo n~' 64, de 19 de dezembro
de 1990, Resolve:
·
Art. 19. A remuneração dos Senadores, a partir de 1<:>
de janeiro de 1993, fica reajustada no percentual de 102,164%
(cento e dois vírgula cento e s-ess-enta e quatro por cento),
incidente sobre os valores vigentes no mês de dezembro de
1992.
Art. 2<:> Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disp'osições eri:i oontrãrio.
Senado Federal, em 21 de janeiro de 1993. - Mauro
Benev:icies - Carlos De'CBrU --: Dirceu Carneiro_:- Rachid
Saldanha Derzi - Iram Saraiva - Meira Filho.
ATO DA COMISSÃO DlRETORA
N• 3, DE 1993
Dispõe sobre a revisão da remuneração dos servidores do Senado Federal.
A Coniissão Diretora do Senado Federal, no uso das
atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em vista
o disposto na Lei n• 8.622, de 19 de janeiro de 1993, resolve:

Sexta-feira 22

Art. ·1~> Fica concedido aos servidores do senado Federal, a partir de 1• de janeiro de 1993, reajustamento de 100%
(cem por cento), incedente sobre os valores dos vencimentos
e demais retribuições vigentes em dezembro de 1992.

Art. 29 Sobre os valores das tabelas de vencimentos
reajustados, na forma do artigo 19 , será ainda acrescida, a
partir de 1•de janeiro de 1993, aimportânciadeCr$102.000,00
(cento e dois mil cruzeiroS); que- passará a integrá-los para
todos os fins.
Art. 3~> Em decorência do disposto nos artigos P e 2~',
os valores dos vencimentos e gratificações dos servidores do
Senado Federal são os constantes dos anexos deste ato.
Art. 49 O disposto neste ato aplica-se aos proventos
dos servidores inativos e às pensões decorrentes do falecimento de servidor do Senado Federal.
-· _ Art. 59 O disposto neste ato aplica-se, no que couber,
aos servidores dos órgãos supervisionados do Senado Federal.

Art. 6• Este ato entra em vigor
cação.·
Art. 79 Revogam-se as

3~

CLASSE

P1\t"'IR~O

v
ESPECIAL

IV
III
II

I

v
1•

2•

IV
III
II
I

v
IV
III
II

I

3!

v
IV
III
II

sua publi-

efi\ contrário.

Senado Federal, 21 de janeiro de 1993. - Mauro
Benevides - Carlos De'Carll - Dirceu Carneiro - Racbid
Siildanba Derzi - Iram Saraiva - Moira Filho.

do Ato da Comissão-oiretora n2_ 00'

NÍVEL

na data de

disposiÇ~es

A N E X O
(Art.

681

,

d~

1993)

SUPERIOR

VEI"lCIHENTO

VENCIMENTO

(40

(30 hora!!)

horas)

7.171.995.00
6.974. 713,14

9.528.660,00
9.265.617,54
9.010.396,16
8.762.282,64
8.521.076,72

6.597-211.98
6.416.307,54

8 .. 286.588,48
6.056.631,12
7.837.022,42
7.621.588,64
7.412.157,78

6.240.441,36
6.069 .. 473,34
5.903.266,80
5.741.6_91,92
5-.584-616,0&

7.?0B.SSJ,RO
7.010.620-,36
6.818.200,66
6.631.141,86
6.449.29"7,66

5.431.914,60
5 • .283.465,26
5.139-150,48
4.998.856.38
4.862.473,24

6.273.708,38
G.lo-0.650,46
5.933 .. 579,82
5.771.156.70
4.4-45-740,14

4-729.881,20
4.600.987,84
4.475.684,86
4.-353.867,52

:

,
:

6.783.297,1~

3~359~805_110-

:

-·-,.
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A N E X O
3~

{Art-

do Ato da -Comiasão··oiretora o2

NÍVEL

CLASSE

P/IDRXO

5.39_6.602,50

I

5.170.275,60
4.973.623.44
4.746.232,46

_4.072.951.86
_3.903.206,70
3.740.717,58
3.585.174,34

4.547.706,76
4.357.667,38
4.175.751,56
4.001.612,04
3.935.343,04

3.436.280,06
3".293.750,52
3.157.313,66
3.026.709,02:
2.902.007,28

3.733.439.60
3.631.603,72
3.428.061.88
3.326.201,28
3.224.466,72

2.825.579,70
2.749.202,78
2.596.546,40
2.520.150,96
2.443.850,04

3.122.676.30
2.958.718,72

2.367.507,22
2.244.539,04
2.128.477,40
2.018.702,84
1.914.874,80

I

v
IV
I li

rr
I

v
IV
III
II
I

(Art,

2.803~969,88
2.657~603,80

2.519.166,40
A N E X

,,

v
rv
III
II

ESPECIAL

>

v

r•

.

~

IV
III
II

v
rv
2•

III
II

r

v
3•

IV
III
II
I

de 199,3)

AUXILIAR

VENCIMENTO
F'/H"~I'l/'10

'

..

o

do Ato da Comissão. _o~_r~tot"a no 003

NÍVF:L

CLASSE:

VENCIMENTO
(30 hocal'!)

IV

rrr
rr

3•

VENCIMENTO
(40 horaB}

4.250.280,00

v

2•

INTERMEDI~RIO

5.633.040,00

IV

r•

, de 1993)

v
rrr
rr

ESPECIAL

----

003

(<O hora~)

VENCIME!lTO
(30 lwr,;. s)

3_.335.685,00
3.26"2.113,30
3.190".217,14
3.119.956,70
3,05L294,76

2.5:27.263,76
2.472.084,96
2.41B.l62,a4
2.365.467,52
2.313.971.06

2. 994.194,94
2.918.943,64
?.817.199.48
2.715.386,50
2.613.488,76

2.263.646-,20
2.214.707,72
2.138.399,60
2.062.039,86
1.985.61€·,56

2.409.918.30
2.309.049,06
2.206.156,16
2.051.964,16
1.909.279,28

1.832.938,72
1.756.536,84
1. 680.117,12
1.564.473,12
1.457.459,46

1.777.035,10
1.654.467,62
1.540.8158,78
1.435.582,32
1.338.-oçw,oo

1.358.27G,32
1.26'5.350,70
L 181.151.58
1.102.186,74
1.029.000,00

--
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 5, DE 1993

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua
competência regimental e regulamentar, resolve:
Art. 1~' Ficam revogados os artigos 1~' e 3~' do Ato da
Comissão Diretora n~ 12, de 1992, e o Ato da Comissão Diretora n• 18, de 1992.
Art. 2~' Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
_-·Art. 39 _Revogam-se as disposições em contrãno.
Senado Federal, 21 de janeiro de 1993. -Mauro Beoevides - Carlos De'Carll - Dirceu Carneiro - Rachid Saldanha Derzi - Iram Saraiva - Meira Filho.
ATO DO PRESIDENTE
N• 11, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorg~da pe~o Ato
da Comissão Diretora n~' 2, de 1973, de acordo com o d1sposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora, n9 01, de 1991, e tendo em vista o que
consta do Processo n~' 000.698/93-8, resolve exonerar, FR~
CISCO GRAZIANO NETO do cargo, em comissão, de Assessor Técnico Código. SF-DA$-102.3, do Quadro de Pessoal do Senad~ Federal, do Gabinete da Senadora Eva Blay,
a partir de 13 de janeiro de 1993.
Senado Federal, 21 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 12, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, n'o uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi ourtorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, e de acordo com o que
consta do Processo n~' 000.771/93-7, resolve exonerar, a pedido, VALDICE SANTOS RODRIGUES, do cargo de Técnico
Legislativo Área de Auxiliar de Enfenitagem, Classe "3•",
Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, a partir
de 14 de janeiro de 1993.
Senado Federa1;21 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 13, DE 1993
O Presidente do Senado_Federal, no uso de _sua competência regimental e regulamentar, em confor!Didade 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 con~ta do Processo n 9 018663/92-3, re~olve
alterar o Ato desta Presidência n~' 203-A, de 1991, pubhcado
no DCN, Seção II, de 23 de fevereiro de 1991, para manter
aposentada a servidora SARA RAMOS D~ FI?UEIREDO,
Analista Legislativo, Área de Processo Legtslattvo,Classe Especial, Padrão V, no cargo em comissão, de Diretora da Secretaria Legislativa, oódigo SF-DAS-101.5, do Quadrode Pessoal
do Senado Federal, Parte Permanente, nos termos do artigo
40 inciso III alínea a, da Constituição d_a República Federativ~ do BrasiÍ combinado com os artigos ·67, inciso III, alínea
a e W3, todo~ da Lei n• 8.112, de 1990, e artigos 517, inciso
I, e 524, do Regulamento AdministrativO dO Senado Federal,
bem assim com o artigo 11 da Resolução SF n• 87, de 1989,
com proventos integrais do cargo, em comissão, de Direto~a
da Secretaria Legislativa, Código SF-DAS.l01.5, a partir
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de 1~' de setembro de 1992, observado o disposto no artigo
37, inciso XI, da COnstituição-Federal.
Senado Federal, 21 de janeiro de 1993.- Senador Mauro
Benevides, Presidente do Senado Federal.
_ATO DO PRESIDENTE
N• 14, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 018580/92-0, resolve
alterar o Ato desta Presidência n~' 26, de 1989, publicado
no DCN, Seção II, de 25 de fevereiro de 1989, para manter
aposentada a servidora MARIA THEREZA MAGALHÃES
MOITA, Analista Legislativo, Classe Expecial, Padrão V,
no cargo, em comissão, de Diretora da Subsecretaria de Coordenação Legislaitva do Congresso Nacional, código SFDAS101.4, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, Parte
Permanente, nos termos·do artigo 40, inCiso III, alínea a da
Constituição da República Federativa do Brasil, combinado
com os artigos 67, 186, inciso III, alínea a, e 193, todos da
Lei n• 8.112, de 1990, e artigos 517, inciso I, e 524, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem assim com
o artigo 11 da Resolução SF n 9 87, de 1989, com proventos
integrais do cargo, em comissão, de Diretora da Subcretaria
de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional, Código
SF-DAS101.4, a partir de 1' de setembro de 1992, observado
o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 21 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 15, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentais, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~' 2, de 1973, resolve nomear PA TERSON PEREIRA, CYNTHIA TELES PETER SILVA,
DJALBA DA SILVA LIMA e HELENA MARIA DE F.
CHAGAS para o cargo de Analista Legislativo - Área de
Comunicação Social, Classe 3~, Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, Parte Permanente, em virtude de
aprovação em concurso público, homologado pelo Ato da
Cbmissão"Diretoran933, de 9 de novembro de 1989, publicado
no DCN, Seção II, de 11 de novembro de 1989, e prorrogado
por decisão da Comissão Diretora nO Processo n9 014.022/91-5,
em sua 149 reunião ordinária, realizada em 26 de setembro
de 1991, e publicada no DCN, Seção II, de 3 de outubro
de 1991.
Senado Federal, 21 de janeiro" de 1993. -Senador Mauro
Benevides, PreSidente.
ATA DE COMISSÃO
ATA DA 24• REUNIÃO ORDINÁRIA
DA COMISSÃO DIRETORA
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 1992
Às dezenove horas do dia quinze de dezembro de um
mil, novecentos e noventa e dois, reúne-se à Comissão Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presidência,
com a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores Mauro Benevides, Presidente, Carlos Alberto De'Carli, SegundoVice-Presidente, Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário, Márcio Lacerda, Segundo Secretário, Saldanha Derzi, Terceiro
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Secretário, Iram Saraiva, Qu3rto SecTetário,-Meira Filho, Lavoisier Maia e Beni V eras, Suplentes:
O Senhor Presidente dá início à reunião e sUbmete aos

presentes os seguintes assuritos:a) Proposta de Ato que "Dispõe sobre o reposicionamento de servidores de nível intermediário, e dá outras providências,

Após discussão, os presentes aprovam a proposta e assinalam o respectivo Ato~ que vai à publicação;
b) Proposta de Ato dispondo sobre alteração na edição
do Boeletim do Pessoal, -instituído pelo Ato da Comissão
Diretora n' 1, de 1968.
··
Após discussão, os' presentes aprovam a proposta e assinam o respectivo Ato, que vai à publicação.
Neste momento, o Senhor Presidente se ausenta da reunião, a flm de presidir a Sessão do Congresso Nacional, passan~
do a direção dos trabalhos ao Senhor Segundo-Vice-Presidente.
Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário submete
aos presentes as seguintes matérias:
a) Parecer favorável ao Projeto de Resolução que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, transforma a Auditoria em Secretaria de ContrOle Interno, e dá
outras providências~'.
Os presentes, após discussão, aprovam o parecer e assinam o respectivo ProjetO de Resolução, que é encaminhado
à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências.
b) Parecer ao pedido da Senhora Léa Sayão para edição,
pelo Cegraf, de 3.000 (tres mil) exemplares do livro "Meu
Pai, Bernardo Sayão,.; no qual conclui pela autorização para
a impressão da obra, da seguinte forma: a) cobertura de parte
dos custos com as autorizações já fornecidas por diversos Senadores de utilização de parte de sua cota; b) - Cobertura
de parte dos custos com as auto.rizações que a solicitante obter
dos demais Senadores de utilização de parte de suas quotas.
Após discussão, o parecer é aprovado;
c) Expediente do Senhor Prefeito do Município de Lages,
Santa Catarina, solicitando a doação, pelo Senado Federai,
da central telefónica desativada para a instalação do novo
sistema.
Após discussão, os presentes autorizam a doação;
d) Pedidos de reconsideração formulados por candidatós
do Concurso Público para Assessor Legislativo do Senado
Federal.
A Comissão Diretora toma ciência e decide encaminhar
a matéria ao Cedesen e à Universidade de Brasfiia para conhecimento e providências.
A seguir, o Senhor Primeiro Secretário assunie a presidência dos trabalhos da reunião e passa a palavra ao Senhor
Segundo-Vice-Presidente, que leva ao exame da Comissão
Diretora as seguintes matérias:
a) Pareoer aos Processos n~ 011507/92-6, 011652192-6 e
011716/92-4, que tratam do pagamento de horas-extras aos
servidores que trabalharam no apoio à ComisSão Parlamentar
Mista de Inquérito criada pelo Requerimento n"' 52, de 1992,
do Congresso Nacional, concluindo "que, cabe, ao órgão de
pessoal fazer o levantamento das horas-extras de trabalho
efetivamente prestados por cada um dos servidores indicados
pelos signatários, e efetuar o pagamento na forma da lei,..
Os presentes, após discussão, aprovam o parecer;
b) Parecer favorável ao Projetô de Resolução que reestrutura o Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos
do Senado Federal- CEDESEN.

Sexta-feira

2i 685

Os presentes aprovam o parecer e assinam o respectivo
Projeto, que é encaminhado à Secretaria-Gerai da Mesa para
as devidas providências;
Parecer aos Processos.n•' 009881(92-1, 015796/92-2,
014073/92-7 (anexo: 016467/92) e 007880192-8, nos quais os
~rv1dores Alan Silva, Márcio Sampaio Leão Marques, FranCisco Carlos Melo Farias e Leonice Oliveira Horta Barbosa
requer~m transferência para a Área de Processo Legislativo,
conclutndo favoravelmente, observada a existência de vaga.
Os presentes, após discussão, aprovam o parecer.
O Senhor Segundo-Vice-Presidente se ausenta da reunião
para participar da Sessão do Congresso Nacional, permanecendo o Senhor Primeiro Secretário na direção dos trabalhos.
A palavra é conoedida ao Senhor Terceiro Secretário,
que submete aos presentes os seguintes assuntos:
a)_ Pareoer fav_orável ao Processo n' 017519/92-6, em que
o servtdc;>r José Rtbamar de Andrade, Técnico Legislativo,
d~ Segurança, requer a sua transferência para a Área
de Processo Legíslativo.
Após discussão, o parecer é aprovado.
b) Pareoer favorável ao Prooesso n• 017749/91, em que
o serv:tdor João Barbosa da Cunha, Técnico Legislativo, Área
de Segurança, requer a sua transferência para a Área de Processo Legislativo.
Após discussão, o parecer é aprovado.
c) Pareoer favorável ao Prooesso n' 008932/92-1, em que
o sevidor Manuel Vitorino Jorge de Menezes Lisa Técnico
Legislativo, Área de Segurança, requer a sua t~sferência
para a Área de Processo Legislativo.
Após discussão, o parecer é aprovado.
O Senhor Primeiro. Secretário, então, concede a palavra
ao Senhor Quarto Secretário, que- submete à Comissão Dire"tora:
a) Pareoer ao Processo n' 014464/92-6, em que o servidor
Érico Vieira Casseb, Técnico Legislativo, Área de Segurança,
requer a sua tra.nsferência para a Àrea de Processo Legislativo,
no qual conclut- favoravelmente, observado o pressuposto da
existência de vaga.
Após a discussão, o parecer é aprovado.
b) Parecer ao Processo n' 012377/92-9, em que a servido ri!
Oáudia Lyra Nascimento, Analista Legislatjvo, Área de Taquigrafia, requer a sua transferência para a Area de Processo
Legislativo, no qual conclui favoravelmente, observado o pressuposto da existência de vaga.
Após discussão, o parecer é aprovado:
c) Parecer ao Processo n• 015708/92-6, em que o servidor
Otávio Mariz de Faria Júniór, Técnico Legislativo, Área de
Segurança, requer a sua transfe:i:'ência para a Área de Processo
Legislativo, no qual conclui favoravelmente, observado o pressuposto da existência de vaga.
Após discussão", o parecer é aprovado;
d) Pareoer oral favorável aos Processos n~ 017074192-4
e 016470/92-3, nos quais o Senhor Senador João Calmon solicita autorização para compra deUS$ 5,000.00 (cinco mil dólares americanos) a serem utiliZados em viagem aos Estados
Unidos, no próximo mês de janeiro, em prosseguimento a
tratamento de saúde a que vem submetendo, bem como a
concessão de passagem aérea.
A Comissâo Diretor3., após Cxame, defere as solicitações;
e) Pareoer ao expediente do Senhor Presidente da Casa
de Pernambuco solicitando a impressão, pelo Cegraf, da Obra
"Euclides da Cunha- Canudos e Inéditos", no qual conclui
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no sentido de que a Diretoria-Geral faça gestões junto ao
órgão interessado visando viabilizar a autorização.
Após discussão, o parecer é aprovado.
O Senhor Primeiro Secretário concede a paJavi'a, em seguida, ao Senhor Senador Meira Filho, Suplente da Comissão
Diretora, que apresenta parecer favorável ao Projeto de Resolução que reestrutura as Subsecretarias de Análise, Arquivo
e Biblioteca.
Os presentes, após discussão, aprovam o parecer e assinam o respectivo Projeto de Resolução, que é encamiilhado
à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências.
Com a palavra, o Senhor Diretor-Geral submete à Comissão Diretora expediente do Senhor Senador Iram Saraiva solicitando cota extra de correspondências.
Após debates, os presentes concedem a -cota extra, na
forma solicitada.
Por fim, a palavra é concedida ao Senhor Segundo Secretário, Relator do
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Projeto de Resolução que dispõe sobre o -Plano de Carreira
dos Servidores do Senado Federal, para a apresentação de
parecer sóbre sugestões e emendas ao Projeto de Resolução,
apiOvado na última reunião da Comissão Direton\.
.
Após discussão e votação, as emendas e sugestões apro-.
vadas são encaminhadas ao Diretor-:Oeral para consolidação
do texto final do Projeto de Resolução, a ser encaminhado
à Secretaria-Geral da Mesa.
~

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Primeiro Secretário ·
declara encerrada a reunião, às vinte e uma horas e vinte
minutos, pelo que eu Manoel Vilela de Magalhães, DiretorGeral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente
Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à
publicação.
Sala da Comissão Diretora, 15 de dezembro de 1992.
- Senador Mauro Benevides, Presidente.
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PRESIDENTE

o sk.
(Mauro Benevides) ..:.. A lista de
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a ~são.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalhos.
O SR. PRESIDENTÉ (Mauro Benevides) -Há oradores
inscritos.
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Concedo a palavra ao primeiro· orador inscrito, Senado_r
Magno Bacelar. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao Senador Almir Gabriel. (Pausa.)
S. EX' nãO está presente. .
_
Concedo a palavra ao Senador Amir Lando. (Pausa.)
S. E~ não está presente.
.
Concedo a palavra ao Senador Ney Maranhão. (Pausa.)
_
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
---Conce-do a palavra ao Senador Irapuan Costa Júnior.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Tebleira. (Pausa.)
S. EX' não está presente.
Concedo a palavra ao Senador Cid Sabóia de Carvalho.
(Pausa.)
S. EX' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sénador Vahn.ir Campelo,
representante de Brasília nesta Casa.
o

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.. Senadores, foi
aprovado, em primeiro turno, pela Câmara dos Deputados,
o chamado ajuste fiscal, incluindo o Imposto Provisória sobre
Movimentação Financeira - IPMF.
A matéria terá que ser submetida a mais um tumo- de
votação na Câmara para, então, ser apreciada, também em
dois turnos, no Senado Federal.
O resultado positivo dessa primeira votaÇão na CârD.3.ra,
em que pe·sem os destaques apresentados, representa um passo
vitorioso do Governo Itamar Franco na ~ jntenção de insti~
tu ir o IPMF, coni vistas à arrecadação de 7,2 bilhões de dólares
este ano·.
A criação de novos impostos, de qualquer forma, nunca'
se dá de maneira pacífica e, via de regra, não é bem aceita
pela sociedade em geral.
O genial historiador grego Heródoto nos informa, entre~·
tanto, que a cobrança de impostos é tão antiga quanto a própria civilização. Segundo o mestre grego, já se cobrava a
"déciman, uma modalidade de imposto, na distante Babilónia,
com o fim de subsidiar o Estado. Da mesma forma, já existiam
impostos no Egito dos Faraós e na Pêrsia antiga.
·

Através dos séculos, o imposto acabou consolidando-se
como um_ii tributação que o Estado exige dos cidadãos, com
a finalidade de atender às despesas públicas. Hoje, em todos
os países do mundo, "o imposto é a contdbuição de todos
os membros _çla sociedade_ para as despesas do Governo .. ,
na definição do venerado economista inglês Adam Smith.
No Brasil, a cobrança de impostos acabou transformando-se num pesadelo para o contribuinte e num problema para
o Governo. O excessivo número de impostos cobrados no
País, contrariamente ao que se supõe à prilneirã vista, :itão
tem garantido ao Governo a arrecadação de recursos em montante sufi~iente para atender às despesas públicas. As razões
dessa distorção são variadas, passando pela desorganização
e ineficácia do nosso sistema tributário e desaguando na alegada cultura sonegadora do nosso povo.
Não é minha intenção, no entanto, discutir as mazelas
do nosso .sistema tributário, porquanto este assunto já foi
tema de análise de renomados especialistas, tanto aqui, nesta
C_asa,_ quanto nos dive~s setores interessados na questão.
A verdade dos fatos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é
que o CongreSso Nacional tem em mãos, para votar, mais
umá propOSta do Po_der Executivo, que, como em outras opor~
tunidades, vê-se na contingência de propor a criação de novo
- imposto, o IPMF, a fim de re·stabelecer a debilitada saúde
financeira do Estado.
Os motivos elencados para sustentar a proposta de criação
do IPMF e do próprio ajuste fiscal como um todo, de modo
geral, parecem-me bastante razoáveis, até porque não é possí~
vel ignorar a situação de dificuldade económica e estaguação
em que se encontra o País.
À parte a conclusão óbvia de que este não é o melhor
caminho e que a solução dos graves problemas de caixa enfrentados pelo Governo passa, obrigatoriamente, por uma ampla
reforma tributária, é preciso admitir que, de q1:J.alquer fonna,
a aprovação do IPMF significará um avanÇo: ·
Vejo o IPMF como um preâmbulo, uma abertura para
a futura implantação do imposto único, que na minha opinião
representa a melhor proposta d~ refonna tributária para o
Brasil.
A propósito do imposto únicO,· aliás, é bom estannos
atentos para a grande aceitação que essa idéia vem obtendo
na sociedade brasileira.
Anteontem, o Deputado Flávio Rocha entregou ao Presi4-<;:n.tc;: da Câmara dos Deputados documentos com cerca de
300 mil assinaturas de apoio à instituição- do imposto único.
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Como é do

conheciment~

de todos nós, a proposta do

imposto único pressupõe a extinção de todos os impostos existentes e a adoção, em lugar desses, de apenas um impostosobre transações financeiras.
Além da inovação e da evidente simplificação do processo
fiscal, parece fora de dúvida que o imposto único traria maior
transparência ao sistema de tributação, aliviando substancialmente os custos da arrecadação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu poderia permanecer
horas a fio discorrendo sobre as vantagens da implantação
do imposto único e até considerar algumas desvantagens já
levantadas pelos especialistas, visto que nenhuma solução é
isenta de imperfeições.
Entretanto, não sou economista nem tributarista. Sou
político e, como tal, tenho a obrigação de ajudar a encontrar
alternativas que possibilitem ao País superar as dificuldades
e os problemas monumentais que se nos apresentam.
Em face disto, vejo com otimismo a aprovação, em pri-meiro turno, na Câmara dos Deputados, da proposta de ajuste
fiscal. Entendo essa proposta e, em particular, o IPMF como
fase embrionária de uma ampla reforma tributária no Brasil.
que possibilitará, quem sabe, a implantação do imposto único.
Pode-se argumentar, inclusive, que a proposta de imposto
único é radical, que o remédio é forte demais para o paciente,
ou que o País não está preparado para cortViver com esta
forma de tributação, mas não nos restam alternativas, a não
ser adotarmos soluções proporcionalmente ã altura da crise
económica que enfrentamos.
Já se disse, Brasil afora, que o que falta para solucionar
a crise económica é coragem. A proposta do imposto único
merece, mais do que nunca, uma análise acurada do Congresso
Nacional. Não podemos protelar mais a adoção de medidas
e açQes concretas no sentido de tirar a economia brasileira
do compasso de espera em que se encontra.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues, Líder do PSDB
nesta Casa.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão_ do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o Jornã.I do BrasU de ontem, quinta- feira,
traz uma notícia referente a denúncias que o Presidente Itamar
Franco recebeu do Governador António Carlos Magalhães.
Esse jornal, na mesma edição e na niesma página, diz
o seguinte: "Jutahy e~plica repasse".
Passo a ler, Sr. Presidente, porque não é longa essa expli- ·
cação.
"Jutahy explica repasse.
Em entrevista concedida por sugestão do Presidente Itamar Franco;-o Ministro do Bem~Estar Social,
J utahy Magalhães Júnior, disse que o repasse de verbai
feito em dezembro passado para prefeitos da Bahia
em final de mandato não configura nenhUma irregularidade. "A legislação não proíbe que órgãos federais,
estaduais ou municipais façam repasses de recursos no
último mês do ano", disse. Segundo o ministro, em
dezembro a Bahia recebeu do Governo Federal um
total de Cr$44 bilhões, sendo Cr$33 bilhões para prefeituras e Cr$11 bilhões para o Governo Estadual.
use houve desvios desses recursos, a suspeição
recai sobre os prefeitos e não sobre o miriistério. As
prefeituras terão que prestar contas dentro de 60 dias,
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e se forem constatadas irregularidades no uso dos recursos, vamos pedii para o Tribunal de Contas da União
apurar", disse Jutahy, revelando que outros ministérios
também liberaram recursos no mês ·de dezembro. Segundo o ministro, o próprio Governador Antônio Carlos Magalhães liberou no final do ano recursos do ICMS
para 9S _mt,micípios baianos, que também receberam
em dezembro verbas repassadas através do FPM (Fundo de Participação dos Municípios).
"Deu xabu", afirmou o Ministro Jutahy Júnior,
usando uma expressão baiana para dizer que o governador quis explodir um foguete que falhou. O ministro
fez questão de dizer ainda que nenhum dos ex-prefeitos
que receberam recursos de seu ministério pertence- a
seu partido, o PSDB, pois a maioria é ligada politicamente ao governador. Jutahy Júnior ressaltou que os
recursos liberados para a Bahia e outros estados estavam no Orçamento da União para o ano passado, aprovado pelo Deputado e .ex-Ministro Ricardo Fiúza (PFL
- PE) e pelo filho do governador António Carlos,
o Deputado Luis Eduardo Magalhães (PFL- BA)."
Sr: Presidente, esses esclarecimentos dados.ontem pelo
Ministro Jutahy Magalhães Jtínior, e refOrçados..hoje através
de uma emissora de televisão, nos deixam... tranqüilos. Isso
não nos surpreende, porque o Ministro Jutahy é um jovem
idealista, já conhecido e admirado, e um homem público que
honra as tradições da vida pública: do seu povo e de sua
famflia, do nosso Colega Senador Jutahy Magalhães e de seu
avô, que figura entre os mais ilustres homens públicós deste
País, o ex-Ministro Juracy Magalhães.
Quero aproveitar a oportunidade para-, além de manifestar a minha solidariedade ao jovem Ministro, ler, Sr. Presi~
dente, uma notícia publicada no jornal O Globo de 15 do
Coriente.
O Globo traz uma grande notícia. Entendo que os demais
governadores e as demais autoridades estaduais deveriam pensar e dar ao Estado de Pernambuco o que ele mer~ nesta
hora: elogios .. O exemplo de Pernambuco deve ser seguido
pelos demais Estados.
Vou ler notícia divulgada pelo jornal O Globo no dia
15 do corrente mês, vazada nos seguintes termos:
"Justiça vai investigar os ex-prefeitos de Pernambuco"
RECIFE- As denúncias de vandalismo praticado
pelos prefeitos em fim de mandato levaram o ProcuraM
dor-Geral da Justiça em Pernambuco, Olímpio Costa
Júnior, a determinar a todos· os promotores que peçam
a instauração de inquérito policial para apurar as acusaM
ções contra os ex-prefeitos acusados de desmandos administrativos.
Nos casos em que ficar comprovada a lesão do
património público, os exMprefeitos poderão ter seus
bens seqüestrados pelo Ministério Público: Além de
serem obrigados a ressarcir os prejuízos causados, seus
direitos políticos podem ser suspensos por um período
de até oito anos.
Segundo Costa Júnior, muitas das irregularidade~
não constituem apenas crimes de responsabilidade, mas
crimes comuns, previstos no Código Penal e na Lei
n 9 8.429/92, que trata do enriqu~cintento ilícito. Ele
acha necessário, portanto, que o Ministério Público
a tue com rigor."
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Sr. Presidente, essa é uma notíciã. bem anteriõt: Em todos
os Estados da Federação, lemos notícias de que prefeitos saquearam as Prefeitura~. Há prefeitos honestos neste País sabemos. Vários deles, ao assumirem, denunciaram os seus
antecessores, dizendo que encontraram as preféituraS sem dinheiro e endividadas.
Essa notícia de Pernambuco -nada tem a ver com a denún-

cia do Governador da Bahia. Se, porventura, algum prefeito
não aplicou, tenha aplicado corretamente verbas municipais,
estaduais ou federais, verbas oriundas dos diferentes Ministérios ou dos Fundos de Participação, esses prefeitos omissos,
infratoreS da lei, que cometeram ilícitos penais devem respon-

der na forma da lei.
'Quero congratular-me com o Governador Joaquim Francisco, do Estado de Pernambuco e, de modo especial, com
o Procurador-Geral da Justiça desse mesmo Estado, Olímpio
Costa JW:tior. Espero que os demais Governadores não criem
nenhum embaraço ao Ministério Público Estadual, para que
este possa, junto com a polícia de cada Estado, cumprir corretamente suas obrigações. Essas medidas não devem ser tomadas somente no Estado de Pernambuco. O exemplo deve
ser segujdo pelos demais Estados da Federação.
CongratUlo-me, portanto, com o Ministério Público e com
o Governo do Estado de Pernambuco
Sr. PreSidente, concluo fmalmente, expressando a nossa
solidariedade ao Ministro da Ação Social, Jutahy Magalhães
Júnior.
Era o -que tinha a dizer.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Albano Franco - Almir Gabriel - Gilberto Miranda
-Henrique Almeida- Humberto Lucena- Hydekel Freitas- Jarbas Passarinho -João Calmon- João Rocha-·
Jonas Pinheiro- Júnia Marise- Levy Dias- Nabor Júnior
-Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidênqia, nos termos do art. 174 do Regimento Interno, dispensa
o período correspondente à Ordem dõ Dia.
Não há mais oradores inscritos.
·
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos,
designándo para a sessão ordinária de segurida-feira a seguinte

ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 59, DE 1992
1
· (Em regime de urgencia, nos termos do art. 336, "c",
do Regimento Interno)
Votação, em turno suplementar, do Projeto de Lei da
Câmara D0 59, de 1992 (n° 1.491/91, na Casa de origem), que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração
Póblica, e dá outras providências, tendo Parecer, sob no 14,
de 1993, da Comissao.
. _
- Diretora, oferecendo a Redaçao do Vencido. (Dependendo de pareceres sobre as emendas de Plenário)
MENSI•.GEM
NO -145, DE 1992
_
(IncluCda em Ordem do Dia, nos termos do art. 336,
"c", do Regimento Interno)
Mensagem n° 445, de 1992, pela qual o Presidente da
Repóblica solicita que sejam excetuados do disposto no art.

2
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4°, parágrafo único, da Resolução n° 7/92, bem como no art.
4°, IV, e seus §§ 1° e ZO, da de n° 82/90, ambaS do Senãdo
Federal, os contratos a serem celebrados pela União Federal junto a Governos de pafses credores e suas agências de
crédito. (Dependendo da votação do Requerimento n° 27,
de 1993, de extinção da urgência)
MENSAGEM
N° 455, DE 1992
(Incluída _em Ordem do Dia nos termos tlo art. 336, "c",
do Regimento Interno)
·
Mensagem no 455, de 1992 (n° 924/92, na origem), através da qual o Presidente da República solicita autorização
para elevar temporariamente os limiteS de endividamento
da Telecomunicações Brasileiras S.A - TELEBRÁS, a fim
de permitir a emissão de debêntures nao conversfveis em
açoes, sem a garantia da União, no valor de quinhentos e dezoito bilhOes, quatrocentos e sessenta milhOes de cruzeiros.
OFÍCIO
N° S/10, DE 1993
(Em regime de urgência, "nos termos do art. 336, "c"',
do Regimento Interno)
Offcio n° S/1 O, de 1993, através do qual o Govenro do
Estado do Pará solicita autorizaçao do Senado Federal para
a realização de operação de crédito junto à Caixa EconOmica Federal. (Dependendo de parecer)
OFÍCIO
NO S/11, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 11 C11 ,
do Regimento !ntérno)
Offcio no S/11, de 1993, através do qual o Govenro do
Estado de Sergipe sOlicita seja ietificilda a Resoluçao n° 92,
de 1992, do Senado Federal. (Dependendo de parecer)

3

4

5

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encer·
rada a sessão. (Levanta-se a sessão às 9 horas e 35 mii:iUtás}
ATO DO PRESIDENTE N•16, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua cornpe~
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que-lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora no:>2, de 1973, resolve exonerar, a pedi~
do, JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTQS, do cargo em
comissão, de Assessor Legislativo, Código SF~DAS-102.3, do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, a partir desta data.
Senado Federal, em 22 de j<!neiro de 1993. -Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 17, DE 1993 .
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competéncia regimental e regulamentar, de confo:n:oidªçie com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora ri~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista. o que consta do Processo n"' 018.181/92~9, resolve
aposentar, voluntariamente, JOSÉ SOARES CAMPELO,
Técnico Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe "'Es~
pecial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
nos tennos 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,
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com proventos proporcionais, observado o disp'6sto no artigo
37, inciso XI, da Constituição_ Federal.· -·
.
Senado Federal, em 22 de jançiro de 1993. -Senador
Mauro Benevides, Presidente.
I• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DIRETORA
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 1993
Às onze horas do dia vinte e um de janeiro de um mil,
novecentos e noventa e três, reúne-se a Comissão Diretora
do Senado Federal, na Sala de Reuniões da PresidênCia, com
a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores MAURO
BENEVIDES, Presidente, CARLOS ALBERTO DE CARL!, Segundo-Vice-Presidente, DIRCEU CARNEIRO, Primeiro-Secretário, SALDANHA DERZI, TerceiroSecretário, IRAM SARAIVA, Quarto-secretário, e MEIRA
FILHO, Suplente.
Deixa de comparecer, por motivo justificado,_o Excelentíssimo Senhor Senador Mareio Lacerda, Segundo-Secretái'io.
O Senhor Presidente dá início à reunião e submete aos
presentes os seguintes assuntos:
a)- Proposta de Ato da Comissão Díretora que H dispõe
sobre o reposicioname-nto de servidores de nível intermediário; e dá outras providências'\
_
_
Os presentes aprovam a proposta e assinam o respectivo
Ato, que vai à publicação.
b)- Proposta de Ato da Comissão Diretora que "dispõe
sobre a revisão da remuneração dos Senadores"~
_
Os presentes aprovam a propoSta e assinam o··respectivo
Ato, que Vãi à publicação.
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c)- Propostã. do Ato da Comissão Diretora que.~'dispõe
sobre a revisão da rçmuneração dos servidores do Senado
Federal''.
Os presentes aprovam a proposta e assinam o respectivo
Ato, que vai à publicação. ·
d) - Proposta de Ato da. Comissão Diretora que "fixa
o valor do Auxnio-Moradia para o mês de janeiro de 1992".
Os presentes aprovam a proposta e aSsinam o respectivo
·
Ato, que vai à publicação.
e) - Proposta de Ato da Comissão Diretoia que revoga
o Ato n9 18, de 1992, e os artigos ls> e 39 do Ato n~ 12,
de 1992.
-Os presentes aprovam a proposta de assinam o respectivo
Ato, que vai à publicação.
. __f)- Processos n• 01764192-9, 012939192-7, 018189192-0
e 018624192-8, nos quais Roberto Barbosa de Castro e outros
candidatos inscritos no concurso público para o cargo de Assessor Legislativo do Senado Federal, apresentam recurso à
Comissão Di!etota.
É designado o Senhor Quarto-Secretário para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, o· Senhor Presidente, declara
encerrada a reunião, às dOze horas, pelo que eu, Manoel
Vilela de Magalhães, Diretor-Geral ~Secretário da Comissão
Diretora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo
Senhor Presidente, vai à publicação.
·
Sala da Comissão· Diretora, em 21 de janeiro de 1993.
_-Senador Mauro Benevides. Presidente.
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ANO XLVlll- N•10

BRASÍLIA- DF

TERÇA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 1993

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

RESOLUÇÃO N• 4, DE 1993
Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a emitir e colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo LFTES, destinadas ao giro de 88% das 1.369.082.415 LFTES, vencíveis no primeiro semestre
de 1993.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É o. Governo do Estado do Espírito Santo autorizado, nos termosdos arts. 6• e 7•
da Resolução n•-36, 1992, do Senado Federal, a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas,
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Estado do Espírito Santo - LFTES.
Parágrafo único. A emissão de que trata-este artigo destina-se ao giro de oitenta por cento
das 1.369.082.415 LFTES, com vencimento no primeiro seméstre de 1993_· ·
Art. 29 As condições financeiras da emissão são· as seguintes:
.
I - quantidade: a ser definida na data de resgate dos_ títulos a serem substituídos, deduzida a
parcela de doze por cento, a título de juros;
II- modalidade: nominativa-transferível;
III- rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesllla taxa referencial);
IV -prazo: até 730 dias;
v;- valor nominal: Cr$ 1,00;
VI -características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
15-1-93

Título
670730

Quantidade
1.369.082.415; .

VII- previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Colocação
15-1-93

Vencimento
15-1-95

Título
670730

Data,base
15-1-93

VIII- forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de
20 de sete.mbro de 1979, do Banco Central do Brasil;
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IX- autorização legislativa: Lei n' 4.216, de 27 de janeiro de 1989 e Decreto n• 2.986-N, de
9 de maio de 1920.
Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na clata de sua publicação.
Senado Federal, 20 de janeiro de 1993. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 16• SESSÃO, EM 25 DE JANEIRO
DE 1993

1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Meosagens do Senhor Presidente da Repú·
bUca
Submetendo à deliberação do Senado Federal a
escolha de nome indicado para cargo cujo provimento
depende de sua prévia aquiesCência.
---N>' 92/93 (n9 35/93, na origem), referente a indicação do Senhor Raul Fernando Belford Roxo Leite

-Recebimento do Ofício"' stf4, de i993 (n; S/93,
na origem-), solicitando autorização para contratar operação de crédito; -para os fins que especifica.
1.2.3- Requerimento
- N' 78/93, de autoria do Senador Mauro Berrevides e outros Senhores Senadores, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Senador José
Lindoso. Aprovado, após usar da palavra o Senador
--- Atireo-Mello, tendo a Presidência se as~ciado às ho-- ~ena~ens pr~stad~.

1.2.4- Discurso do Expediente
SENADOR VALMIR CAMPELO -

Ribeiro, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República da Venezuela.

Apelo à
adoção de medidas legais contra us aumentos abusivas
de preços praticados pelos grandes cartéis.

- N" 93/93 (n11 36/93, Da-Origem), referente a indicação do Senhor Carlos Luiz Coutinho Perez, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Re-

1.2.5- Comunicações da Presidência
-:-DiSpensada a Ordem do Dia nos termos do

pública do Peru.
1.2.2- Comunicações da Presidência
-Recebimento da Mensagem n' 94/93 (n' 38/93,
na origem), através da qual o Senhor Presidente da
República, encaminha cópia dos instrumentos contratuais do acordo de reescalonamento da dívida do setor
público junto à República Federal da Alemanha, bem
como de correspondência trocada entre as partes.

art. 174 do Regimento Interno.
1.2.6 - Designação da Ordem do Dia da próxima
sesoáo.

1.3- ENCERRAMENTO
2- MESA DIRETORA
3- LÍDERES E VICE- LÍDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA·
.NENTES
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Ata da 16" Sessão, em 25 de janeiro de 1993
7~

Sessão Legislativa Extraorâinária, da

49~

Legislatura

Presidéncia do Sr. Mauro Benevides

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

Affonso Camargo - Bello Parga --Chagas Rodrigues
- Elcio Álvares - Humberto Lucena - Joao França - Joao
Rocha - Juvêncio Dias - Lourival Baptista ~ Mansueto de
Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mauro Benevídes
- Meira Filho- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Ney Maranhão - Pedro Teixeira - Ronan Tito - Valmir Campelo.

O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) -

A lista de

presença acusa o comparecimento de 20 Srs. Seõ.adores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a próteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. I' Secretário procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM N• 92, DE 1993
(N• 35(93, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição

Federal, e de acordo com o disposto no art. 18, inciso I,
e nos arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto
n' 93.325, de I• de outubro de 1986, no art. 39, inciso I,
alínea a, e no art. 40, do Anexo I ao Decreto·nt? 99:578,
de 10 de outubro de 1990, submeto à apreciação de Vossas
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor RAUL
FERNANDO BELFORD ROXO LEITE RIBEIRO, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer

•o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Venezuela.

2. Os méritos do Embaixador RAUL FERNANDO
BELFORD ROXO LEITE RIBEIRO, que me induziram
a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, cons-

tam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.

Brasília, 21 de janeiro de 1993. -Itamar Franco.
INFORMAÇÃO
"CURRICULUM-VITAE"
Embaixador RAUL FERNANDO BELFORD ROXO
LEITE RIBEIRO Buenos Aires, Argentina (brasileiro de
acordo com o art. 69, inciso III da Constituição de 1891),
31 de outubro de 1932. Filho de Orlando Leite Ribeiro e
Vera Belford Roxo de Leite Ribeiro.

CPCD,IRBr.
Diplomad9 em Economia, "London School of Economics
and Politicai Science."
Cônsul de Terceira Classe, 26 de dezembro de 1955.
Segundo Secretário, merecimento, 31 de janeiro de 1962.
Primeiro Secretário. antigüidade, 22 de novembro de
1966.
Conselheiro, título, 19 de setembro de 1%9.
Conselheiro, merecimento·, l!> de janeiro de 1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 25 de abril
de 1973c
MinistJ,"O de Primeira Classe, merecimento, 12.de dezembro de 1979.
Assistente do Chefe da Divisão Eoonômiça, 1956.
Chefe, interino, da DiVísãõ Económica, 1957.
Assistente do Chefe do Departamento Econôniico e Comercial, 1959/61.
Chefe, iriterino, da Divisão Económica da Europa, Ásia,
África e Oceania, 1%1.
-•
Assistente do Chefe do Departamento Geral de Administração, 1961.
Coorden~dor-Geral-Adjunto da Comissão de -Transferência para Brasília do Ministério das Relações Exteriores,
1969l70.
Chefe da Divisão do Pessoal, 1970.
Agregado, 1979/83.
Londres, Segundo Secretário, 1962/63.
Londres, Chefe do SEPRO, 1962.
Londres, Cônsul-Adjunto, 1963/64.
Londres, Encarregado, 1964.
Paris, Segundo Secretário, 1964/66.
Cairo, Segundo Secretário, 1966.
Cairo, Primeiro SecretáriO, 1966/69.
_Cairo, Eqcarregado de Negócios, 1967/69.
Lisboa, ·Ministro-Conselheiro, 1973/79.
Lisboa, Encarregado de Negócios, 1974/75/76/77/79 .
Argel, Embaixador, 1984187.
Lima, Embaixador, 1987/93.
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores

em visita ao Peru, 1957 (membro).

A disposição

do Vire-Presidente do Peru em visita ao

Brasil, 1957.
- Reunião do, Conselho TécniC9 de Economü:t e Finança

do Ministério da Fazenda, 1957 (participante).

.

Reunião da Comissão COnsultiva dos Assuntos do
GATT, Ministério da Fazenda, 1957 (participante).
__Negociações para Conclusão do Ajuste de Comércio e
Pagamentos com o Japão, Rio de Janeiro, 195& (membro).
Reunião da Comissão Consultiva dos Assuntso do

GATT, Ministério da Fazenda (participante).
Negociações do GATT, Genebra, 1958 (membro).
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Missão à Polônia e à República Democrática Alemã, 1958

(assessor do Chefe do Departamento Ecoitômico e Comercial).
XIII e XV Sessões das Partes Contratantes do GATI,
Genebra, 1958 e Tóquio, 1959 (membro).
Reunião do Conselho de Política Aduaneira e Reunião
do Conselho da SIMOC, MiniStério da Fazenda, 1959 (participante).
Grupo de Trabalho da Agenda da Visita do SecretárioExecutivo do GATT ao Brasil, 1959 (membro).
·
A disposição do SecretáJio-Executivo do_ QATT ~ em visi'ta ao Brasí!, 1959:
__ _ _ _, __ _
Grupo de Trabalho para a Conferência do GATT, 1960
(membro).
Negociações com a Polónia do Acox:do de Çoniércio e
Pagamentos, Rio de Janeiro, 1960 (_membro).
Comlssão NaciOnal para Assuntos da ALALC, 1960_(se: _
cretário).
· ·
Reunião da Conferência Intergovemarn:ental para o Estabelecimento de uma Zona de Livre COinéicio entre Países
da América Latina, Montevidéu, 1960 (membro).
Comitê ProviSório da ALALC, Montevidéu, 1960 (membro).
.
. - .
_
II Assembléia de GoVernadores do BID, Rio de Janeiro,
1961 (membro).
Grupo de Trabalho para exame de Prop_osta da Polónia
de Troca de Equipamentos Poloneses por Produtos Brasileiros, 1961 (presidente).
Grupo de Trabalho para Exame das Relações Económicas e Comerciais com ó Japão~ Rio de Janeiro, 1961 (presidente).
Grupo de Trabalho para Estudo dos Instrumentos Regulares de Comércio com a República Democrática Alemã, 1961
(presidente).
_
Grupo de Trabalho para Estudo das Relações Exteriores
.
Económicas com a Espanha, 1961 (presidente).
Grupo de Trabalho para Estudo das Relações Exteriores
Económicas e Coniel"Ciais com--O Reino Unido, 1961 (presidente).
Grupo de Trabalho para o Estudo de Intercâmbio Comercial e Cultural com a República Federal da Alemanha, 1961
(presidente).
.
_
Comissão Mista Brasil-Itália, 1961 (Secretário-Executivo
da Seção Brasileira).
.
·
__
III Assembléia de Governadores do BID, 1961 (membro).
·
· Missão às Comunidades Européias, Bruxelas, 1962
_ _
_ _
(membro).
Conferência da ONU sobre o Açúcar, Londres, 1963 (delegado).
XV e XVI Sessões do Conselho Internacional do Açúcar,
Londres, 1963 (delegado).
I Conferência da UNCTAD, Genebra, 1964 (membro).
Conferência do IBC, 1965 (represen:tiinte).-À disposição da Missão de Comerciantes Franceses de
Café, em visita ao Brasil, 1965.
_
_ __
Conferência Interamericana Extraordinária;- Rio de Janeiro 1965 (membro).
.
disposição ·do Presidente da Argélia na sua visita oficial
ao Brasil, 1986.
·
I Reunião da Comissão Mista de CooperaÇões Económicas, Comercial, Científica, Técnka; TecnOlógica e Cultural
do Brasil com a Argélia, 1987 (membro).

A
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Adjunto do Chefe do Cerimollialda Presidência da Repú·
blica, 1970.
Assessor;.Especial-Adjunto da Assessoria Especial do
Presidente da Repúblic~, 1970/74.
Assessor-Especial do Ministro-Chefe da Secretaria de
Planejamento da Presidência da Rep~blica, 1979/8_3.
Grupo de Trabalho pã.ra a elaboração da Política de De·
senvolvimento Industrial, 1980 (membro)._
Grupo de Trabalho para o Preparo e a Execução do
Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste doBrasil (POLONORESTE), 1980/83 (coordenador).
Comissão de_ Organização da Feira Brasileira de Exportação (BRASIL EXPORT), em São Paulo, 1981, e nos Estados Unidos da América, 1982 (membro).
Delegação a Negociações com o Banco Mundial, Washington, 1981, 1982 e 1983 (chefe).
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
O_rdens Nacionais do Peru, Paraguai, Egito e Portugal.
O Embaixador RAUL FERNANDO BELFORD ROXO
LEITE RffiEIRO ~ encontra *nesta data no exercício de suas
funçõe? como Embaixador do Brasil junto à Repúlica do Peru.
(Gilda Maria Ramos Guimarães)
Chefe do Departamento do Serviço Exterior
(À Comissão de R'elações Exteriores e Defesa Nacional.)

MENSAGEM N• 93, DE 1993
(N• 31í/93, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição
Federal, e de acordo com o d~sposto no art. 18, inciso 1,
e nos arts. 56 e
-do Regulamento aprovado pelo Decreto
n' 93.325, de I' de outubro de 1986, no art. 39, inciso I,
alínea a, e no art. 40, do Anexo I ao Decreto n!' 99.578,
de 10 de outubro ·cte 1990, submeto à apreciação de Vossas
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor CARLOS
LUIZ COUTINHO PEREZ, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embai~
xador do Brasil junto à República do Peru.
-- 2. Os méritos do Embaixador CARLOS LUIZ COUTINHO PEREZ, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação
do Ministério das Relações Exteriores.
Brasilia, 21 de janeiro de 1993. -Itamar Franco.
INFORMAÇÁO
"CURRICULUM VITAE"
Embaixador Carlos Luiz Coutinho Perez
Recile/PE, 24 de março de 1935.
Filho de Luiz Perez V asquez e Alzira Perez Vasquez.
CPCD,IRBr.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FD/UEG.
Bacharel em Administração Pública; Escola Brasileira
de Administração, FG V.. - Curso de Análise Macroeconômica, IRBr.
Cônsul de Terceira Classe, I' de fevereiro de 1961.
Segundo Secretário, merecimento, 30 de setembro de
1964.
Primeiro Secretário, merecimento, 30 de dezembro de
1970.
Conselheiro, merecimento, 19 de janeiro de 1973.
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Ministra de Se.gunda.Ciasse, mer.ec.~e.nto, 19 de dezem-

II Sessão do Comitê de Revisãó e Avalíação da Década

bro de 1978.
.
.
Ministro de Primeira Classe, 'merecimento, 30 de junho
de 1987.
Assistente do Chefe da Divisão Cultural, 1961162.
Assistente- do Chefe da Divisão de Política Comercial,
1970.
Chefe da Divisão de Política Comercial, 1971173.

das Nações Unidas, Nova Iorque, 1973 (membro).
Junta Deliberativa do Trigo, 1977 (representante do
MRE).
Primeira Reunião do Subgrupo de Agricultura Brasil-Estados Unidos, Brasma, 1978 (subchefe).
II Reunião da Comissão Mista Brasil-Canadá, 1978 (delegado).
. IX Sessão pienária do Grupo de Países Latino-Americanos e do Caribe Exportadores de Açúcar (GEPLACEA),
Guatemala, 1978 (chefe).
.
Conselho Deliberativo do Instituto do Açúcar e do Alcool, Rio de Janeiro, 1979-(repreS«imtante d_o MRE).

Assessor do Chefe do Departamento de Promoção Comercial, 1977.
Chefe da DiViSão de Produtos de Base, 1977/85.
1980~~-efe, substituto, do Departamento Ec~!Jômico,
Chefe do Departamento de SistematizaÇãO da IiifOnnaçao
Política, 1984185.
.. .
.
Chefe do Departamento da África, 19!16190'
·
Londres, Vice-C6nsul, 1962/64. ·
Londres, Encarregado de Negócios, 1962.
Londres, Cônsul-Adjunto, 1964/65.
Montevidéu, ALALC, Segundo Secretário, 1965168.
Montevidéu, ALALC, Encarregado de Negócios, 1967
e 1968.
Washington, Primeiro Secretário; 1972. ·
Nova Iorque, Cônsul-Geral-Adjunto, 1973177.
Nova Iorque, Chefe do SECOM, 1973177.
Santiago, Encarregado de Negócios, 1981.
Georgetown, Encarregado de Negócios, 1982.
Sófia, Encarregado de Negócios, 1983.
Tóquio, Embaixador, 1991193.
II Resenha de Cinema Latino-Americano e Festival Jnternacional Cinematográfico de Berlim, 1961 (repreSentante).
Conferênccia de Chanceleres das Partes Contratantes do

Tratado de Montevidéu (ALALC), Montevidéu, 1965 (membro).
Reunião do Conselho de Ministro da ALALC, Montevidéu, 1966 (membro).
VI Período de Sessões Ordinárias- das Conferências das
Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, 1966 (membro).
Delegação do MRE na Guanabara, 1970.
Comissão para a Coordenação de Compras no Exterior, ...
1970 (representante do MRE).
Comissão de Empréstimos Externos, 1970 (representante-suplente do MRE).
VII Reunião da CEBAC, Brasília, 1971 (delegado).
Comissão Executiva do Conselho de Política Aduaneira,
1971 (representante do MRE).
Reunião da II Parte da IX Junta de Comércio e Desenvolvimento da UNCTAD, Genebra, 1970 (membro).
XXIV Sessão-das Partes Contratantes do GATI, Geriebra, 1970 (membro).
Reunião do Grupo ad hoc do CIES, Washington, 1970·
(participante).
Reunião do Com1tê de Negociações Comerciais entre Países em Desenvolvimento, no âmbito do GATI, 1971 (delegado).
______
Reunião Ministerial do Grupo dos "77", Lima, 1971 (delegado).
XIII Reunião da CECLA, Bogotá, 1972 (delegado).
III Sessão da UNCTAD, Santiago, 1972 (delegado).
Convenção Anual do "National Trade Council", Nova
Iorque, 1972 (representante).

.Co-~i~são Interministerial para os Recursos do Mar, 1979
(representante-suplente do MRE).
II Sessão da ConferénCia de Cacau das Nações Unidas,
Genebra, 1979 (delegado).
II ReWftão do SQbgruPQ de À.gricultura BraSil-Estados
Unidos, Washington, 1979 (delegado).
XII Sessão Ple~ária do Grupo de Países Latino:Americanos e do Caribe Exportadores de Açúcar (GEPLACEA),
Rio de Janeiro, 1980 (subchefe) .•
VI Assembléia Geral Extraordinária da Aliaça dos Países
Produtores de Cacau, Salvador, 1980 (chefe).
Reunião do Grupo de Trabalho da Aliança dos Países
Produtores de Cacau, Londres, 1980.
XXXVI Reunião do Conselho da Organização Internacional do Café, Londres, 1981 (delegado).
XXXVII e XXXVIII Reuniões do Conselho da Organização Internacional do Café, Londres, 1982 (delegado).
I e II Sessões da Conferência das Nações Unidas sobre
Açúcar, Genebra, 1983 (subchefe).

Reunião Extraordinária do Grupo de Países Latino-Americanos e do Caribe Exportadores de Açúcar (GEPLACEA),
Rio de Janeiro, Genebra, 1984 (subchefe).
XX Reunião Plenária do Grupo de Países Latino-Americanos e do Caribe Exportadores de Açúcar (GEPLACEA),
Tucuman- Argentina, 1984 (subchefe).
XLIII Reunião do Conselho da Organização Intemaciona! do Café, Londres, 1985.
Comitiva do Presidente José Samey em visita oficial a
Cabo Verde, 1985 (membro).
Assembléia Geral das Nações Unidas sobre a situação
Económica e Crítica na África, Nova Iorque, 1986 (delegado).
Comitiva oficial aos funerais do Presidente Samora Machel, Moçambique, outubro de 1986 (membro).
Comitiva do MiniStro Abreu Sodré em visita oficial à
África, novembro de 1986 (membro).
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Camarões, novembro de 1986, laundé (subchefe).
Coordenador-Geral ad hoc dos trabalhos da Reunião Ministerial sobre o Sistema Geral de Preferências Comerciais
(SGPC), Brasília, 1986.
IV Reunião da Comissão Mista Brasil-Côte d'Jvoire, Brasflia, 1987 (subchefe).
Delegação brasileira que compareceu à reunião anual
da Conferência de Comdenação do Desenvolvimento da África Austral (SADCC), Gaborone, fevereiro de 1987 (chefe):
VIII Reunião Anual de Consulta da Conferência de Coardenação do Desenvolvimento da África Austral (SADCC),
Arusha, janeiro de 1988 (chefe).
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Seminário sobre Relações América Latina-África pro-

movidO pela Comissão Sul-Sul, Valência, Venezuela, junho
de 1988.
I Reunião da Comissão Mista Brasii-Gaiia, Brasília, julho
de 1988 (delegado).
Seminário sobre Angola, São Paulo, Outubro de 1988.
II Reunião da Comissão Mista Brasil-Zaire, Kinshasa,
novembro de 1988 (subchefe).
IV Reunião da Comissão Mista Brasii-An,gola, Luanda,
janeiro de 1989 (subchefe).
·
-·· ·
_
Coniitiva do Presidente José Sarney em visita ofiCiai a
_·
Angola, janeiro de 1989 (IIJenibro).
IX Reunião Anual de Consulta da Conferência de Coordenação do Desenvolvimento da África Austral (SADCC),
Luanda, fevereiro de 1989 (chefe).
Confefência sobre a Posição do Brasil face à África, Estado Maior da Armada, Rio de Janeiro, março de 1989.
III Sessão da Comissão Mista Brasil-Nigéria, maio de
1989, Lagos (subchefe).
_.
_
. ,
.
Coordenador de Assuntos Internacionais do Ministério
da Indústria e do Comércio, 1985.
Ordem do Mérito Naval, COmendador, Brasil.__
Ordem do Mérito Militar, COmexidado_r. BrasiJ.
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, BraSiL
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha Lauro Müller, Brasil.
Medalha Santos Dummont, Brasil.
Ordem Nacional de Cóte d'Ivoire, Comendador.
O Embaixador CARLOS_ LUIZ COUTINHO PEREZ,
se encontra nesta data no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto ao Japão.
(Gilda Maria Ramos Guimarães)
Chefe do Departamento do Serviço Exterior
(À Comissão de Reiãçóei ExieYiõreSe- Difesã Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVi.desF- b àpediente lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu a Mensagem n9 94_, de 1993_ (n~ 38/93, na origem), através da qual o Senhor Presidente da República, nos
termos do art. 4~ da Resolução n~ 7, de 1992, do Senado
Federal encaminha cópia dos instrumenloS cOntrafuB.is dO
acordo de reescalonamento da dívida do setor público junto
à República Federal da Alemanha, bem como de correspondência trocada entre as partes.
A matéria será encaminhada à Câiltissão de -Assuntos
Econômicos, para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .,.., A Presidência recebeu, do Governo do ~stado _da Bahia, o _ofício
no S/14, de 1993 (5/93, na origem), solicitando, nos termos
da Resolução n9 36, de 1992, do Senado Federal, autorização
para contratar operação de crédi~o, para os fins que especifica.
A matéria-será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Albano Franco - Alfredo Campos - Almir Gabriel
- Álvaro Pacheco - Aureo Mello - Carlos __De'Carli Epitácio Cafeteira- Eva Blay -·Frandsco RoHernbergGilberto Miranda - Henrique Almeida ----: Hidekel Freitas
-Jonas Pinheiro- Júnía Marise- Lucídio Portella.
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O SR. PRESIDENTE ( mauro Benevides) - So-bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. ls> SecretáriO.
É lido () ;eguinte
REQUERIMENTO N• 78, DE 1993
Requeremos, nos tennos do art. 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do ex-Senador José Lindoso.
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolêcias à família e ao Estado
do Amazonas.
Sala das Sessões, 25 de janeiro de 1993. -Mauro Bene.
vides - Áureo Mel!o - Chagas Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
o requerimento.
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Senador
Aureo Mello.
Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Senador
Aureo Mello.
O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço
questão de falar da tribuna sobre a pessoa de José Bernardino
Lindoso, meu ex-colega de bancos escolar~. tanto no curso
pré~ jurídico como durante os cinco anos de Direito.
Companheiro de lutas políticas, professor emérito da Universidade do. Amazonas e da Universidade de Brasília, ex-Vice-Presidente do Senado, Js> Vice-Presidente, e ex-Goyernador do Estado do Amazonas.
José Bernardino Lindoso, o conheci e a primeira vez
que o vi impressionou-me q__seu porte intelectual. Ele tinha
aspecto mesino-de estudioso e pensador. Estava eu na minha
casa, na rua Joaquim Nabuco. em Manaus, e vi aquele ser
realmente especial, uma figura singular e pensei comigo mesmo: aí está um cidadão de grande capacidade intelectual;
e não foi outra coisa que pude verificar nos dias subseqüentes.
Fomos c_olegas do Centro de Estu"dos da Mocidade, que
era uma: agremiaçãO -destinada a expandir a literatura, e morando próximo a minha residência, tinha oportunidade de
vê-lo todo dia, toda tarde e toda_ noite afundado num porão,
cercado de livros intermináveis. Lindoso era o protótipo do
cidadão estudioso. Era realmente ~II_]. abnegado e foi a primeira figUra de orador que me impressionou.-No Centro de Estudos da Mocidade, uma vez, ele falou de improviso, coisa
que para mim era surpreendente e inédito. Para mim era
como se fosse um ser sobrenatural, dizendo coisa~. proferindo
palavras -que se volatilizavam na sua boca, naquela linguagem
dos grandes inspirados, dos homens realmente capacitados
para o exercíciO das tarefa's do espírito.
O destino de José Lindoso foi exatamente esse: proporcionar ao povo do Amazonas o espetáculo de capacidade,
de trabalho e de honradez.
Casou-se posterioirnente_com a D. Amine D-aou LllldosO; de uma tradicional família amazonense e a primeira aluna
do Colégio Maria Auxiliadora. Era a junção de dois caudais
intelectivos e que, pela vida afora, tiveram inúmeros filhos,
todos eles brilhantes, todos eles inteligentes, inclusive um
dos grandes editores brasileiros que é hoje, se não me engano,
da Editora Zero Hora, ao lado de outros intelectuais no Rio
de Janeiro.
José Lindoso era uma pessoa muito especial, um valente,
um bravo. Católico fervoroso, exercia as práticas religiosas
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com muita devoção, muito esmero, o que não era comum
em quaisquer pessoas.
Vindo para o Senado, aquit,.se destacou e tomou-~ o
1~' Vice-Presidente desta Casa, onde sempre era escolhid9
para relator dos processos de gravidade especial e de ma_ior
importância para todo o País.
Como Governador do Amazonas, foi muito efiCiente,
muito útil ao ~Se!J povo e ao seu Est.ado, com'o já o havia
sido ao ocupar a Secretaria Estadual da Educação do Estado
do Amazonas. Combativo, valente, José Lindoso, apesar de
físico frágil, nunca enjeitou batalhas para ~firmar seu .ponto
de vista. Mesmo no tempo de estudante, mmtas vezes Lindoso
foi ao esforço ffsico, embora em desvantagem. Era sempre
firme nos seus pontos de. Vista, na sua bravura pessoal e na
sua coragem d~ cidadão intimorato.
..
Palestrar com JOsé Lindoso era o mesmo que receber,
num dia de calor, as águas lustrais de uma fonte que jorrava
interminavelmente, refrescando·nos a alma e _fazendo com
que os nossos conhecimentos se alcandorassem e se aperfeiçoassem cada vez mais.
Mesmo durante o seu período de doença, José Lindoso
nunca demonstrou os seus sofrimentos e resistiu heróica e
denodadamente até o fim.

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. EX' um aparte?
O SR. AUREO MELW- Com prazer ouÇo~V. EX'
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Aureo Mello,
em nome da Bancada do PSDB, quero lamentar o passamento
do ilustre homem público José Lindoso. Fui colega de S.
Ex• na Câmara dos Deputados. Posteriormente, S. Er. foi
Senador e aqui ocupou a 1' Vice-Presidência. Além de homem
público sério, S. E~-foi professor universitário e sempre demonstrou profundos conhecimentos na área da Ciência do
Direito.
Neste momento, participo das homenagens justas presta·
das a S. EX' Solidarizo-me com todos aqueles que, neste momento, sentem esse passamento e quero apresentar as minhas
condolências não só à família enlutada como também ap Amazonas e ao Brasil. O País perdeu um grande homem público.
O SR,. AUREO MELW- Muito obrigado, nobre Senador Chag.S Rodrigues. As palavras de V. EX', incorporadas
a estas que estou proferindo, vêm sublinhar o reconhecimento
aos méritos desse cidadão brasileiro.
Ainda hoje, na minha memória, é. relembrado como um
rapazinho, como unrmenino aplicado, estudioso e que~ pouco
a pouco, na avalanche do tempo e dos dias fõi-Se destacando,
se agigantando, irradiando os seus· fulgores e a sua força na
direção de uma periferia que foi das mais longas e de maior
alcance, e que hoje desaparece como um girassol que ao cair
da tarde - quando os últimos raios do dia deixam de atrair
a sua marcha giratória - se recolhe à penumbra, para no
dia seguinte vir seguir o resplendor do sol e acompanhar a
marcha do gr~nde astro.
, Sr. Presidente, desejo que esta Casa registre, com destaquê, esse acontecimento. Que a morte de José Lindoso ilão
passe assim tão despercebida, porque ele foi um bastião do
Senado 1 uma figura extraordinária.
O Sr. Elclo A l v - - Pennite-me V. ~X' um aparte?
O SR. A~O MELLO - Com muito "prazer; nobre
Senador Elc:io Alvares.
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O Sr. Eldo Alvares- Senador Aureo Mello, neste instante em que V. Ex• faz, de forma tão comovida, o registrO
do falecimento do Senador José Lindoso, gostaria, também,
em nome da Liderança do Partido da Frente Liberal, trazer
_a nossa solidariedade nãp só à família, mas a todo o povo
3JllM;Onense. Eu me recordo, no exercício do.meu segundo
mandato de Deputado Federal, no começo dos anos 70, conheci José Lindoso, nesta Casa, como uma expressão vigorosa
de inteligência, cultura. Convivi com ele em alguns momentos
e _tive oportuD.iQade de confiimar integralmente os elogios
que V. Ex•,. agora, com tanta propriedade, faz cem razão
da pessoa do ilustre extinto. Esse depoimento seu é marcado
certamente pelo convívio que é causa determinante do elogio
sincero. V.- E~ trouxe para esta Casa, no dia de hoje, no
momento em. que hqmenageia o ex-Senador José Lindoso,
caspectos de sua vida de intetectual brilhante e de um homem
profundamente estudioso. Quero, dentro do discurso de V.
EX', somar ·.ts palavras da Liderança do Partido da Frente
LilXttal, ~ara diZer, neste instante, que todos nós que aqui
convivemos neste sadio propósit,o de trabalhar em favor do
País, que José Lindoso marcou uma época, e a mattou COJ}l
muita retidão, inteligência e brilhantismo. Portanto, V. EX'
seja o porta-voz, neste instante, do. nosso sentimento não
só à família do ex.:senador José Lindoso; mas também ao
povo do Amazonas, que aqui o tem como representante bri·
lhante que, neste momento, cumpre não só um dever de exercício de mandato, mas, acima de tudo, um dever de amizade.
O SR. AUREO MELW- Muito obrigaoo·, Sr. Senador
Elcio AlvareS, pelas generosas palavras ,de V. EX' Fico muito
sensibiliza\lo. O partido de V. EX', prestando homenagem
ao· e::J-Senador José Lindoso, está, ao ·mesmo tempo, revelando a inteireza peculiar aos seus componentes e aos seus
agremiados, da mesma maneira, como fez ainda há pouco,
em nome do PSDB, o eminente Senador Chagas Rodrigues.
Não vou me estender mais a respe~to do ex-senador José
Lindoso. O que erá necessário ser -dito já foi dito, deu para
coinpreender por que estamos perdendo um grande brasileiro,
um cidadão de excepcional estatura intelectual. Ele foi, SfiDl
dúvida, o orgulho da sua geração,_ qJie era a minha geral,i1lo,
~ sua turma, que era a minha turma, na Faculdade de Diréi.to
e no Pré-Jurídico.
José Lindoso é, realmente, dessas figuras que- pelfl~
nec.m presentes imorredouramente. Estamos sempre com José Lindoso por perto, porque ele faz parte do animismo e
de tudo ãquilo que representa a nossa vivência, a nossa teiTa.
O Amazonas inteiro reverencia com saudade a sua desaparição.
Foi, realmente, um conterrâneo, um baré verdadeiro,
amigo da sua terra. A sua família é iinensa, nos confins do
Amazonas. Os seus filhos são dignos representantes, os seus
parentes são -quase todos- intelectuais brilhantes, homens
de grande atuação na sociedade.
. Lá, ao abrigo, ao colo do Senhor que ele tanto ~tuava,
JOsé Lindoso encontre a paz ~ a iluminura que· era o ideal
de Sua vida, prêmio para um desempenho absolUtamente correto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muitó obrigado, Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Prossegue
o encaminhanoento. (Pausa.)
Náo havendo quem queira usar da palavra, pas!et:se à
vcita.ção do reqt~:erimento.·
· ·
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Em votação.
_ _ . __
Os Srs. Senadores que o ãProvam queiram perri:Ianecer
sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Á Presidência deseja, em nome da Mesa, cassociar-se a essa hOmenagem que o Senado Federal presta, na tarde de hoje, à memória
imperecível do Senador José Bernardino Lindoso, que, com
a maior dignidade, pontificou na vida pública. do seu Estado
e no cenário nacional, como homem de inteligência fulgurante
e de inexcedível espírito público.
__
Tive o privilégio de conviver de perto com o Senador
José Lindoso, quando ~qui cheguei, ainda em 1975,_ para cumprir o seu primeiro mandato, e, nos con(ato-s -inici_ais, pude
aferir as qualidades excepcionais que exornavam a sua personalidade de escol.
Na Sessão Legislativa de 1977, o saudoso Senador pelo
Amazonas e eu próprio passamos a integrar a Mesa do Senado
Federal, então presidida pelo Senador Petrônio Portella, figura notável que, naquela ocasião, realizou um trabalho de envergadura em favor da normalização da no_ssa vida político-institucional.
O Senador José Lindoso, que era amigo, c~nselheiro,
companheiro de partido do Presidente Petrônio Portella, teve
também participação decisiva- naquefas articulações que se
processaram e, em 1978, foi guindado ao Governo do seu
Estado, numa .~leição indireta, O que lhe pennitiu - e isso
deve ser a aspitação de qualquer homem público - chegar
ao mais alto cargo-da estrutura político-a4m.inistrativa_do seu
respectivo Estado.
Como homem de cultura, José Lindoso exerceu, por concurso público, várias cadeiras da Faculdade de DireitO da
Universidade Federal do Amazonas, publicou livros sobre
teses de direito e de pronunciamentos feitos nesta Casa, o
que, realmente, nos permitiu identificar, no Senador José
Bernardino Lindoso~ aquele homem de notáveis qualidades
que, quer como professor, quer como chefe de família exemplar, que~ como Senador da República, uma figura paradigmática para o seu· Estado e para o próprio País.
Neste instante, desejo comunicar, também, aos Srs. Senadores que levei à viúva do Senador José Lindoso, D. Amine
Lindos9, a manifestação de pesar desta Casa, comparecendo
ao Campo da Esperança, onde, desde às 11 horas de hoje
se encontra sendo velado o corpo do nosso antigo integrante
do Senado Federal.
Portanto, ao fazer este registro, em nome da Presidência,
desejo significar a manifestaçãO- das nossas condolências à
fanu1ia Lindoso, pela perda irreparável_da grande e extraordinária figura que foi o Senador José Lindoso.
A Presidência lembra áos Srs. Senadores que o sepultamento do Senador José Bernardino Lindoso ocorrerá logo
mais às 17 horas e, urp.a· hora antes, ou seja, às 16 horas,
será celebrada a missa de' corpo presente, e a Presidência
encarece também o ·compareciplento dos Srs. Senadores, a
fim de que se pOssa eXpressar, ao lado dessa homenagem
de hoje, mais co~ a presenÇa pesSoal dos integrantes desta
Casa, as nossas condolências e p nosso pesar à viúva D. Amine
e aos filhos do saudoso Senador José Lindoso.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sf4' e Srs. Senadores,,

na semana passada, em dois pronunciamentos realiZados nesta
Tribuna, alertei à Nação contra a ganância e o abuso do podereconómico praticado pelas indústrias farmacêutica e alimentícia_, nos dez primeiroS dias deste ano.
Naquela ocasião, referindo-me aos abusivas aumentos
dos preços dos remédios, denunciei que os laboratórios res-ponderam com má-fé à não interferência do Governo no mercado farmacêutico, -atat:ando a política económica e contribuindo para a elevação das taxas de inflação.
Os supermercados, por sua vez, agitam Seni quã.fcjuer
escrúpulo ou princípio ético~· eleV-aildO Os preços dos alimentos
no varejo numa proporção até três vezes mais que os reajustes
verificados no atacado.
Defendi, naquela oportunidade, a adoção de medidas
rfgida's para coibir o aumento abusivo nos preços dos remédios
e dos alimentos.
A futura Ministra do Planejamento, Professora Yeda
CrWiius, em suas Primeiras deClarações à imprensa, pede
igualmente, a adoção de medidas legais contra os aumento~
abusivas de preços.
No seu esforço de modernizar a economia, o Governo
brasileiro praticamente desativou a CEME, para que os laboratórios particulares tivessem maiores oportunidades e estes,
ao invés de se modernizarem e se adaptarem às regras de
mercado existentes em todo o muódo desenVolvido, preferiram organizar-se em um poderoso cartel, eliminando a conw
corrência e ditando os preços aô seu bel-prazer.
Esse posicionamento da indústria farmacêutica, além de
aético, é prejudicial ao Pais e acabou fazendo escola, porque
os supennercados estão agindo na mesma linha, com os aumentos injUstificados e ábusivos dos preços dos alimentos no
varejo.
Por essas e outras razões, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
é que ganham importância as declarações da futura Ministra
do Planejamento, no sentido de que é preciso adotar medidas
legais para conter os aumentos abusivas de preços.
Não é mais possível tolerar o abuso do poder económico
praticado por alguns setores da indústria nacional. O Poder
Legislativo, juntamente com os diversos órgãos do Poder Executivo, devem, imediatamente, buscar medidas capazes de
brecar esta <?nda de desafio dos grandes cartéis à política
econômica do Governo, até porque, essa escandalosa escalada
de preços atinge diretamente os segmentos mais sOfridos da
sociedade brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, nos termos do art. 174 do Regimento Interno, dispensa
o período correspondente à Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
para a Ordem do Dia de amanhá a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 59, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Votação, em turno suplementar, do Projeto de Lei da
Câmara n' 59, de 1992 (n• 1.491/91, na Casa de origem),
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que regulamenta o art. 37, incis..o XXI, da Con&titjlição Federal, institui normas para Iicitaç~es e contratos da Administração Pública, e dá outras providênci~Ji:. tendo Parecer, sob

n9 14, de 1993, da COJ;nissão.
- .,lretora, oferecendo a Redação do Vencido. (Dependendo de' parecer sobre as emendas de Plenário.)

-2MENSAGEM N• 445, DE 1992
(Incluída em Ordem do Dia, nos termos do art. 336_,
c, do Regimento Interno.)
Mensagem n' 445, de 1992, pela qual o Presidente da
República solicita que sejam excetuados do disposto no art.
49, parágrafo único, da Resolução n~' 7/92, bem como no art.
4•, IV, e seus §§ 1• e 2•, da de n' 82/90, ambas do Senado
Federal, os contratos a serem celebrados pela União Federal
junto a governos de pafses credores e suas agências de crédito.

(Dependendo da votação do Requerimento n' 27, de 1993,
de extinção da urgência.)

-3MENSAGEM N• 455, DE 1992
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno.)
Mensagem n' 455, de 1992 (n' 924192, na origem), através
da qual o Presidente da República solicita autorização para

elevar temporariamente os limites de endivigamento da Tefê:.
comunicações Brasileiras s-.A- TELEBRAS, a fim de permitir a emissão de debêntures não conversíveis em ações,
sem a garantia da União, no valor de quinhentos e dezoito
bilhões, quatrocentos e sessenta milhões de cruzeiros.

-40FÍCIO N' S/10, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
. .
Ofício n' S/10, de 1993, através do qual o Governo do
Estado do Pará solicita autorização do Senado Federal para
a realização de operação de crédito junto à Caixa Económica
Federal. (Dependendo de parecer.)

-50FÍCIO N• S/11, DE 1993
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
.
. .
Regimento Interno.)
Ofício n' S/11, de 1993, através do qual o Governo do
Estado de Sergipe solicita seja retificada a Resolução n" 92,
de 1992, do Senado Federal. (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessiio às 15 horas e 10 minutos.)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVIII- N•ll

QUARTA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 1993

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
CONGRESSO NACIONAL
ADITAMENTO AO ATO CONVOCA TÓRIO DA 7•
SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA
49• LEGISLATURA

O Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado
Federal, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo inciso n do § 6° e §
7° do art. 57 da Constituição da República Federativa do Brasil, resolvem
ADITAR à pauta da convocação extraordinária do Congresso Nacional para o
período de 12 de janeiro a 1O de fevereiro de 1993, o seguinte:
1. Projeto de Lei n° 11, de 1991, (n° 65/92, no Senado Federal),
que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositi'llOS constitucionais relativos à
reforma agrária, previstos no capitulo IIT, titulo VII, da Constituição Federal";

2. Projeto de Lei n° 965, de 1991, do Poder Executivo, que
"institui normas gerais sobre desportos, e dá outras providências";
3. Projeto de Lei do Senado no 141, de 1989 (n° 4.573, de 1990,
na Câmara dos Deputados), que "regula as atividades, .disciplina a
responsabilidade civil e criminal dos notários, oficiais de registro e seus
prepostos e defme a fiscalização de seus atos de oficio pelo Poder Judiciário";

704

Quarta-feira 27

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Janeiro de 1993

EXPEDIENTE
CENTRO GRÁPICO DO SENADO FEDERAL
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Diretor.Oera1 do Seudo Federal
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Oiretor Eueu.tivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Admi.ai&trativo
LU IZ CARLOS BASTOS
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impre11o sob retpouabilid&dc da Meu do Senado Pedenl

ASSINATURAS

Semes1ra 1 .................................................... - ................... - ..............-...... _.. _·ers 70.()()),00
Tiragem 1.2:10 exemplareS

4. Projeto de Lei do Senado no 259, de 1991 (n° 2.766, de 1992,
na Câmara dos Deputados). que "determina a indisponibilidade de bens da vítima
de seqüestro e de extorsão mediante seqüestro, os de seu cônjuge e de seus
parentes, e dá outras providências";
5. Projeto de Lei da Câmara n° 125, de 1991 (PL 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";
6. Projeto de Lei da Câmara no 156, de 1992 (PL no 1.670/.92, na
Casa de origem), que "dispõe sobre Partidos Políticos, regulamenta os arts. 17 e
14, § 3°, inciso V, da Constituição Federal";
7. Projeto de Lei da Câmara n° 157, de 1992 (PL n° 3.423/92, na
Casa de origem), do Poder Executivo, que "dispõe sobre a organização e o
funcionamento do Conselho Monetário Nacional";
·
8. Projeto de Lei da Câmara no 154, de 1992 (PL n° 3.424/92, na
Casa de origem), do Poder Executivo, que "concede anistia a dirigentes ou
representantes sindicais por motivação política";
9. Projeto de Lei n° 515, de 1991 (PLC n° 83/92, no Senado
Federal), do Poder Executivo, que "dispõe sobre normas gerais para a
organização do Ministério Público dos Estados, e dá outras providências";
10. Regulamentação do disposto no art. 40, § 2°, da Constituição
Federal;
I I. Matérias compreendidas no art. 52 da Constituição Federal;
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12. Proposta de Emenda à Constituição nc 11, de 1992, que
"altera os arts. 52, m. 119, 120 e 128, suprime o § 2°, do art. 121. da
Constituição Federal, e adita dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais
'
Transitórias"·•
13. Projeto de Lei da Câmara n° 50, de 1992 (n° 4.621/90, na
Casa de origem), do Presidente da República, que "dispõe sobre a criação de
Escolas Técnicas Federais. e dá outras providências";
14. Projeto de Lei da Câmara n° 67, de 1992 - Complementar (n°
71189- Complementar, na Casa de origem), que "dispõe sobre o processo judicial
de desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária";
15. Projeto de Lei do Senado n° 105, de 1992, que "dispõe sobre
Frindó de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências";

o

16. Projeto de Lei da Câmara no 106, de 1992 (n° 813/88, na
Casa de origem), que "dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por
veículos automotores e dá outras providências";
17. Projeto de Lei da Câmara n° 143, de 1992 (n° 3.104/92, na
Casa de origem), do Presidente da República. que "dispõe sobre a criação do
Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal do Amapá, e dá outras
providências";
18. Projeto de Lei da Câmara n° 153, de 1992 (n° 3.465/92, na
Casa de origem), do Presidente da República. que "cria cargos na Carreira
Policial Federal".
19. Projeto de Lei da Câmara no 1.706, de 1989, que "dispõe
sobre as sociedades cooperativas".

Congresso Nacional, em 25 de janeiro de 1993.

v ~~;()%.)o(....(~~~
Deputado IBSEN PINHEIR
Presidente da Câmara dos Deputados
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Jã.neiro-de 1993

SUMÁRIO
SENADOR ESPERIDIÃO AMIN -Reencaminha
requerimento de informação ao Millisiério da- Fazenda referente ao montante das dívidas dos Municípios e dos Esta1.1.- ABERTURA
dos à Caixa Económica Federal.
SENADOR JÚLIO CAMPOS- Conseqüência da
1.2- EXPEDIENTE
recessão económica para as companhias de transporte aé1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
reo.
N~ 98a 101. de !993 (n" 43 a46/93, na origem), encami~
SENADOR NEY SUASSUNA- Malefícios da tele·
nhando autógrafos das Leis n• 8.567, 8.584 e 8.590, de
visão brasileira. Observações sobre o artigo "Guerra de
29 de dezembro de 1992.
-- - · Defesa", publicada no Jornal do Brasil de hoje.
1.2.2 - Pareceres
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- CríReferente às seguintes matérias:
ticas
ao Estado por impedir aos servidores o acesso ao
-Projeto de Resolução n" 105, de 1992, que autoriza
socorro judiciário.- Críticas à Confederação Brasileira de
a Prefeitura Municipal de Alterosa - MG, a contratar
Futebol por valorizar em demasia as normas do futebol,
operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento
à Constituição. A nomeação da ex-Prefeita
sobrepondo-as
de Minas Gerais S.A. - BDMG, valor de Cr$
Luiza Erundina para a Secretaria da Administn~ção-.
350.000_QOO,OO (trezentos e cinqücnta milhões de cruzeiSENADORA EVA BLA Y - Indignação diante da
ros). (Redação final.)
descoberta
do 2~ recém-nascido jogado no lixo em Brasília
9
-Projeto de Resolução n 108, de 1992, que autoriza
nesta semana. Intenção de encaminhar projeto de lei que
o Governo do Estado de São PaUlo a emitir e colocar
descrimine o aborto. possibilitando_o_s_eu acesso às mulheno mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras
res
carentes.
do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, destinadas
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Posição do
ao giro de 83% das 132.099.676 LFTP, vencíveis no primei·
Partido dos Trabalhadores - PT diante da deciSão da- exro semestre de 1993. (Redação final).
Prefeita Luiza Erundina de aceitar a nomeação para a Se1.2.3- Leitura de Projeto
cretaria da Administração.
·
1- ATA DA 17' SESSÃO, EM 26 DE JANEIRO DE
1993

-Projeto de Lei do Senado n<? 1, de 1993, de autoria
do Senador Álvaro Pacheco, que concede anistia aos pequenos devedores da Previdência Social com débitos anteriores a 1<? de janeiro de 1989, sobretudo microempresas.
1.2.4- Comunicações da Presidência
-Recebimento da Mensagem n" 96, de 1993 (n"
40/93, na origem), pela qual o Presidente da República
propõe ao Senado a expedição de resolução que disponha
sobre peculiaridades dos contratos bilaterais a serem firmados pelo Governo brasileiro, no--âmbito do chamado "Clube de Paris".
-;-Recebimento da Mensagem n" 97, de 1993 (n"
42/93, na origem), pela qual o Presidente da República
propõe a expedição de ReSolução que disponha sobre contratos de financiamento a serem firmados pela União com
devedores originais de obrigações financeiras junto a credores externos, renovadas mediante a emissão dos "Brazil
Investiment Bonds".
-Recebimento do OfíCiO n" 202!93, através do qual
o Presidente do Banco Central do Brasil encaminha documentos necessários à instrução do _Ofício n9 S/11, de 1993~
1.2.5- Discursos do Expediente

SENADOR ALMIR GABRIEL _c_ Homenagem póstuma à professora e doutora Betina Freire de Souza.
SENADOR NEY MARANHÃO- Razões da apre·
sentação de emenda ao Projeto de Lei da Câmara n" 156/92.
Considerações sobre a notícia "No Sul, feijãO dO Governo
apodrece em 11 armazens", publicada no jornal O Globo
e sobre a importância da Companhia Nacional de Abastecimento- CONAB.

1.3- ORDEM DO DIA
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n' 59, de 1992 (n" 1.491/9l, na Casa de origem), que regula·
menta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública, e dá outras providências. Aprovado, em turno
suplementar, com emendas e subemendas, após pareceres
de Plenário. À CoiriTSsão Diretora para redação final.
Redação final do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n" 59192. Aprovado. À Câmara dos Deputados.
Mensagem n" 455, de 1992 (n" 924/92, na origem),
através da qual b Presidente da República solicita autori·zação para elevar tempor.ariamenté Os limites de endividamento da Telecomunicações_BrasileiraS S.A- TELEBRÁS, a fim de permiti! a emissão de debêntures não
conversíveis em ações, sem a garantia da_União, no valor
de quinhentos e dezoito bilhões, quatrocentos e sessenta
milhões de cruzeiros. Aprovada, após parecer de plenáriofavorável, nos termos do Projeto de Resolução n<? 3/93,
tendo usado da palavra o Sr. Chagas Rodrigues. À Comissão Diretora para a redação fihal.
·
- Redação final do Projeto de Resolução n" 3/93.
Aprovada. À promulgação.
Ofício n<? S/10,- de-1993, atraVes -do qual o Governo
do Estado do Pará solicita autorização do Senado Federal
para a realização de operação de crédito junto à Caixa
Económica Federal. Aprovado, após parecer de plenário,
favorável nos termos do Projeto de Resolução n9 4/93.
À Comissão Diretora para a redaçào final.
- Redação final do Projeto de_ Reso[uçáo n• 4/93
Aprovada. À promulgação.
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Ofício n' Sf11, de 1993, através do qual o Governo
do Estado de Sergipe solicita seja retirada a Resolução
n' 92, de 1992, do Senado Federal. Aprovado, após parecer
de plená~o favorável nos termos do Projeto de Resolução
n" 5/93. A CóriiíSSãõ Diretora para a redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n• 5/93.
Aprovada. À promulgação.
Mensagem n• 445, de 1992, pela qual o Presidente
da República solicita que sejam excetuados do disposto
no art. 4" parágrafo único, da Resolução n" 7/92, bem como
no art. 49, VI, e seus §§ 1<;> e 2~>, da de n" 82/90, -ambas
do Senado Federal, os contratos a serem celebrados pela
União Federal junto a Governos de países credores pela
União Federal junto a Governos de países credores e suas
agências de crédito. Retirada da pauta, nos termos do art.
175, letra e do Regimento Interno.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - Presidencialismo.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Iniciativas
do Governo Itamar Franco em reconstituir ·a: capacidade
de investimento do Estado.
SENADOR GUILHERME PALMEIRA ...:...Pena de
suspensão dos direifõs políticos, pelo prazo· dê-oito anos,
aplicada pelo Senado Federal, ao Presidente Fernando Collor de Mello.

1.3.2- Comunicação da Presidência
Convocação-de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos.
1.4- ENCERRAMENTO

2- ATA DA 18• SESSÃO, EM 26 DE JANEIRO DE
1993
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Requerimentos

- N' 93, de 1993, de urgência para a Mensagem n'
92, de 1993, que autoriza a contratação de operação de
crédito externo entre a Companhia Vale do Rio São Francisco- CODEVASF e a Empresa Húngara de Comércio
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Exterior e de_ Empreendimentos para ·Exportação AGROINVEST, destinada a financiar a importaÇão de
bens e serviços de assistência técrticã-- e- trarfsfetêlicia-de
tecnologia.
__ _
-N' 94, de 1993, de urgência para Ofício n• S-13,
de 1993, do Governo do Estado do Pará, solicitando a
retificação da Resolução n' 1, de 1992.
2.2.2- Apreciação de matérias
- Redação final do Projeto de Res.olução n• 105/92.
Aprovada, nos termos do Requerimento n9 95/93. À promulgação.
- Redação final do Projeto de Resolução n9 108/92.
Aprovada, nos termos do Requerimento n"' 96/93. À promulgação.
2.2.3 - Requerimento

- N' 97, de 1993, de autoria do Senador Gilberto
Miranda, solicitando ao Exm"' Sr. Ministro de Estado da
Fazenda informações que menciona.
2.3- ORDEM DO DIA
-Mensagem n'445, de 1992, pela qual o Presidente
da República solicita que sejam excetuados do disposto
no art. 4"' parágrafo único, da Resolução n" 7/92, bem como
no an. 4"', IV, e seus §§ 1"' e 29, da de n 9 82/90, ambas 1
do Senado Federal junto a Governo de países credores
e suas agências de crédito. Discussão encerrada, após parecer de plenário favorável nos termos do Projeto de Resoh.ição n"' 6/93, ficando a votação adiada por falta de quorum.
2.3-.1- Comunicação da Presidência
- Prejudicialidade dos Requerimentos n• 93 e 94/93,
lidos no Expediente da presente sessão.
2.3.2- Designação da Ordem doDia da próxima sessão.
2.4- ENCERRAMENTO
3- ATOS DO IIRESIDENTE
N~ 175/91 (apostila) e 18, de 1993.
4- MESA DIRETORA

5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA·
NENTES

Ata· da 173 Sessão, em 26 de janeiro de 1993
7a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs.. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro
Rachid Saldanha Derzi e Magno Bacelar

Álvares - Epitácio CaJeteira - Esperidi!io Arnin - Eva Blay
- Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Henrique
Almeida- Humberto Lucena- Hydekel Freitas- Iram SaraiAffonso camargo - Albano Franco - Almir Gabriel va- Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho- João FranÁlvaro Pacheco - Bello Parga - Beni Veras- Chagas Rodri- ça - J o!io Rocha - J osaphat Marinho - José Paulo Biso! . gues - Cid Saboia de Carvalho - Dirceu carneiro - Elcio . Júlio campos- Júoia Marise- Jutahy Magalhaes- Juvêocio
ÀS 14 HORAS E .30 MINUTOS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
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Dias - Lavoisier Maia - LeV)' Dias - Lourival Baptista - Lueídio Portella- Magno Bacelar - Mansueto de Lavor- Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Mauro Benevides- Meira Filho- Nabor Jlinior- Nelson Wedekin- Odacir Soares - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ronan
Tito - Valmir Campelo.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A lista de presença acusam o comparecimento de 47 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1-~ Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido_ o _seguinte.
EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRFSIDENTE DA REPÚBLICA
N" 98 a 101, de 1993 (n' 4 3 a<\6193, na origeiJl), de 25
do corrente, encaminhando autógrafos das Leis nç& 8.567.
8.568; 8.584 e 8.590, de 29 de dezembro de 1992, republicamente no Diário Ofi(ial da União em-2_Q_Qo correnJ~ n;tês.

PARECERES
PARECER N• 15, DE 1993
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n• 105, de
1992.
A Comissão Diietof_a apresenta à {edação final do Projeto
de Resolu_ção n'? lOS. de 1992, que autórí:iã. a Prefeitura Municipal de Alterosa - MG, a contratar õperação de crédito
junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
- BDMG, no valor de Cr$350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros).
Sala de Reuniões da Comissã.o, 26 de janeiro de 1993.
- Mauro Benevides, Presidente - Lucídio Portella, Relator
- Racbid Saldanha Derzi - Iram Saraiva.
ANEXO AO PARECER N' 15, DE 1993
Faço saber que o_ Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do_ S~nado Federal, nos_ termos do art. 48,. item
28, do Regimentei Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N', DE 1993
Autoriza a Pre[eitura Municipal de Alterosa MG, a contratar opCração de- c-.~édifO junto ao BanCo
de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG,
no :valor de Cr$350.000.000,00 (trezentos e cinqfienta
milhões de cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Alterosa- MG,
autorizada a contratar operação de crédito no valor de
Cr$350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
S.A.-BDMG.
Parágrafo único. Os recursos prOvenientes da operação
de crédito referida neste artigo destinam-se à aplicação em
projetes de telefonia no MunicípiO e equivalem a 164.996,00
BTNFrTRD, a preços de 27 de maio de 1992.
Art. 2" As condições finariceiras básicas da_ operação
de crédito são as __seguíntes:
.,_ _ ,
a) valor pretendido: Cr$ 350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), passível de atualização monetária segundo a variação acumulada da taxa referencial -
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TR, verificada no período de 27 de maio de 1992 à data
de celebração do contrato de financiamento de que trata esta
resolução;
b) prazo para desembolso recursos: seis meseS;
c) juros: oito por cento ao ano;
d) índice de atualização monetária: oitenta por cento da
variação da TR;
e) condições de pagamentos:
-_do principal: em trinta e seis parcelas mensais, vencendo-se a primeira seis meses após a primeira liberação;
__- dos juros: em parcelas mensais.
Art. 3"? A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de duzentos e setenta dias, contado dá data de sua publicação.
Art. 4"? Esta Resolução entra em vigor na data de sua
puplicação.
PARECER N• 16, DE 1993
(Da <:;omissão Diretora)
Redação finaJ. do PrOJeto de Resolução n9 108, de
1992.
.
A Comissão Diretora 'presenta a redação fina_l do Projeto
de ResOlução n'? 108, de 1992, que autoriza o Gove_mo do
EStado de São Paulo a emitir e ·colocar-no mercado, através
de ofertas públicas, Letras_Financ.eir_as d.o Tesouro do Estado
de São Paulo - LFTP, destinadas ao giro de 83% das
132.099.616 LFTP, vencíveis no primeiro seinestre de 1993.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de janeiro de 1993.
-Mauro Benevides, Presidente - Lucídio Portella, - Relator - Rachid Saldanha Derzi - Iram Saraiva.
_ANEXO AO PARECER N' 16,DE!992.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi~
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N', DE 1993
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo LFTP, destinadas ao giro de 83% das 132.099.676LFTP, vencíveis no primeiro semestre de 1993.
O Senado Federal resolve:
.
.
--Art. 1-1 É o Governo do Estado de São Paulo autorizado, nos termos dos arts. 6~ e 7'? da Resolução fi'? 3_6, de
1992, do Senado Pederal, a emitir e colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do São Paulo - LFTP.
Parágrafo único. A emissão de que trata este artigo
destina-se ao giro_ de 83% (oitenta e três por cento) das
132.099.676 LFIP, com vencimentO nO-primeiro semestre de
1993.
Art. 2-? As condições financeiras da emissão são as seguintes:
I - quantidade: a ser definida na data do resgate dos
títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de 17% (dezessete por cento), consoante o pactuado no Memorando de
Entendimento, de 19 de março de 1991, finnado pelo Estado
de São Paulo com o Ministério da-Economia, Fazenda e Planejamento e com o Banco Central do Brasil;
II- modalidade: nominativa-transferível;
IIi --rendime_nto: Igual ao das Letras FinanceiraS do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
IV- prazo: até 1.825 dias;
V- valor nominal: Cr$1,00;
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Caracter!stlcas dos titulas a serem subatltufdos:

Vencimento

Titulo

Quantidade

15-J-93
15-6-%

521825
521825

67.825.681
64.273.995

Total

132.099.676

vn _ previslo de colocaçao e vencimento dos titulas
a serem emitidos:
Colocaçllo
15-3-93
15-3-93

Vencimento

Tll:uio

Data-base

15-3-98 .
.15-Q-98

521825
521825

15-3-93
15-6-%

VIII- forma de colocação: através de ofertas públicas,
nos termos da Resolução n' 565, de 20 de setembro de 1979,
do Banco Central do Brasil;
IX- autorização legislativa: Lei n' 5.684, de 28 de maio
de 1987, Decreto n' 29.526, de 18 de janeiro de 1989, Decreto
n' 30.261, de 16 de agosto de 1989 e Resolução do Senado
Federal n' 61, de 30 de dezembro de 1991.
Art. 3~> Esta resolução entra em Vigor n:i data de sua
publicação.
··

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1'
Secretário.
-É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 1, DE 1993
Concede anistia aos pequenos devedores da Previdência Social com débitos anteriores a 1• de janeiro
de 1989, sobretudo microempresas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' Ficam cancelados todos os débitos para com
a Previdência social, ajuizados ou não, anteriores a 1"' de
janeiro de 1989, com valor origináfio inferior a
Cr$16.312.200,00 (dezesseis milhões, trezentos e doze mil e
duzentos cruzados), na época do levantamento do débito,
exceto multa e correção monetária.
-Art. 29 As empresas devedoras que estiverem em funcionamento na data da promulgação desta lei, inclusive as
concordatárias, para obterem o cancelamento da dívida em
Juízo ou junto aos orgãos da Previdência Social, deverão comprovar regularidade no recolhimento de todas as contribuições
sociais e previdências~ no período entre 19 janeiro de 1989
e a data de pedido do cancelamento.
Parágrafo único. excluem~se da exigência deste artigo
as empresas devedoras que tenham falido antes de 1"' de janeiro
de 1989.
Art. 3' O processo· de cancelamento dos débitos de que
trata esta lei será de iniciativa dos interessados, terá rito sumário, exigindo-se apenas comprovação do débito mediante certidão de cartório do ajuizamento do executivo fiscal, instrumento de confissão de débito ou auto de infração, bem como
recolhimento a que se refere o artigo anterior.
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data da sua publi·
cação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação
Nos últimos anos, a crise económica e a recessão levaram,
em. ~odo o país, centenas de .mJ.lhares de pequenas e médias
empresas a atrasarem suas contribuições para com o INPS
e FGTS. Muitas dessàs empresas, posteriormente, pediram
parcelamento de seus débitos e passaram· a recolher em dia
as novas contribuições~ sem condições econômicas, no entanto, para saldar os débitos antigos, astronomicamente mutiplicados por juros e correção monetária.
Outras não resistiram à crise e faliram, pediram concor~
data ou, simplesmente fecharam as portas e mergulharam
na economia informal. A consequéncia disso foi o congestiona.:.
mento, no âmbito do INPS e do FGTS, de centenas de milhares de processos de cobrança, emperrando o funcionamento
normal desses orgãos e também nas Varas Federais dos Estados, sobretudo Rio e São Paulo. Estima~se haver mais de
um milhão de executivos fiscais que eiltulham os cartódos
sem condições de julgamento pelos juízes, impedindo a apreciação pela justiça de outras açóes de interesse para a União
.
e para a sociedade.
Outro aspecto deplorável dessa conjuntura é o da penhora de imóveis e _equipamentos dessas pequenas e médias em~
presas, tirando-lhes quaisquer condições de sobrevivência ou
recuperação e alimentando a famigerada indústria de leilões
judiciais.
Por outro lado~ é fora de dúvida que esses débitos, diante
da atual situação económica do país e das empresas, são absolutamente incobráveis e uma atitude ortodoxa diante deles
é irreal e inócua. O seu cancelamento, além de aliviar o funcionamento dos orgãos previdenciários e desafogar extraordinariamente as V aras Federais de todo o país, poderia resultar
numa retomada de crescimento·econômico e aumento de em~
pregos, pela oportunidade que se daria a essas pequenas e
médias empresas, tirando~as até da economia subterrânea,
de se recuperarem e voltarem a funcionar normalmente, com
acesso ao sistema de crédito oficial, inclusive atuando nas
áreas governamentais, de onde estão excluídas por serem devedoras da Previdência Social.
Sala das _Sessões, 26 de janeiro de 1993.
(A Comissão de Assuntos EConómicos- deCisão
terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O projeto será
publicado e remetido à comissão competente.
A Presidência recebeu a Mensagem n' 96, de 1993 (n'
40/93, na origem), de 25 do corrente, pela qual o Senhor
Presidente da República propõe ao Senado a expedição de
resolução que disponha sobre peculiaridades dos contratos
bilaterais a serem firmados pelo Governo brasileiro, no âmbito
do chamado "Clube de Paris".
A matéria será anexada ao processado da Mensagem n9
445, de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Maguo Bacelar) - A Presidência
recebeu a Mensagem n' 97, de 1993 (n• 42193, na origem),
de 25 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República,
nos termos do art. 52, inciso VII, da ConstituiÇão Federal,
propõe a expedição de resolução que disponha sobre contratos
de financiamento a serem firmados pela União com devedores
originais de obrigações financeiras junto a ·credores-externos,
renovadas mediante a emissão dos Brazlllnvestment Bonds.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos EcoIiômicos.
·
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É a seguinte a mensagem recebida:

MENSAGEM N• 97, DE 1W3
(N• 42/93, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do artigo 52, inciso -vn, da Constituição,
proponho a Vossas Excelências a expedição de Resolução
que disponha sobre contratos de financiamento a serem firmados pela União com devedores originais de obrigações financeiras juilto a credores externos, nevadas mediante a emissão
dos "Brazil Investment Bonds", de conformidade com a inclusa exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda.
Brasília, 25 de janeirO de 1993. --:- _I_tamar Franco.
E.M. n• 015/MF

~

Brasília, 15 de janeiro de 1993
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Em 22 de junho de 1988 o Governo brasileiro celebrou
com bancos privados estrangeiros acordo sobre o sumáno
de principais -re-trnos-(''tenn sheet") para renegociação da dívida externa de médio e longo prazos. Referido acordo previa
que uma parcela dos créditos externos, não superiot a cinco
bilhões de dólares, seria corivertida em bónus ao portador
a serem emitidos pela República Federativa do Brasil, denominados "Brazil Investment Bonds" ("BIBS"), não passíveis
de reescalonamento em futuras reestruturações da dívida externa.
2. Os contratos em que se traduziu o sumário dos principais termos do acordo alcançado em 22 de junho de 1988
foram assinados pelo Brasil e por seus credores externos em
22 de setembro de 1988. Dentre eles, o "Brazil Investment
Bond Exchange Agreement" (Contrato de permuta de créditos por Bónus Brasileiros de Investimento), relativo aos títulos
"BIBS" a serem emitidos pela República Federativa do Brasil,
o qual dispunha que a emissão dos_ BIBS em que se converteriam os créditos externos dar-se-ia até 30 de setembro de
1989.
3. A eniissão dos bónus objeto do '~Brazil lnvestment
Bonds Exchange Agreemenf' foi autorizada~ internamente,
pelo Decreto n' 96.673, de 12 de setembro de 1988, "para
novação de operações de crédito externo, do setor público
junto à comunidade financeira iritemacional, devidamente registradas no Banco Central do Brasil". A emissão efetiva
dos títulos? em valor total correspondente a·
US$1 ,056,400,000.00 (hum bilhão, cinqüenta e seis milhões
e quatrocentos mil dólares) deu-se em 31 de agosto de 1989.
4. Dentre as obrigações fillanceíras externas de responsabilidade dos mutuários- originais, novac;Jas mediante a emissão, pela União, dos BIBs, encontravam-se não somente depósitos já efetuados junto ao Banco Centfal do Brasil, ao amparo
de acordos de reestruturação anteriores~ como também dívidas
vincendas. A inclusão de dívidas vincendas na base da divida
objeto da nevação, aliada à falta de informação de mutuários
sobre a operação de novação, fez com que alguns devedores
continuassem a efetuar depósitos junto--ao Banco Centiid do
Brasil relativos a compromissos já nevados mediante a emissão
dos bónus B!Bs.
5. A União~ sub-rogada no crédito j1,1nto aos mutuários
originais em virtude da assinatura do "Brazil Investment Bond
Exchange Agreement", e da posterior emissão dos. títulos,
:não formalizou, mediante a celebração de contratos de refi-

nanciamento da dívida, a nova

Janeiro de 1993
rel~_ção

creditícia existente

entre ela e os devedores originais. -A Constituição Federal, em seu artigo 52. inciso VII,
confere ao Senado Federal competência privativa para "díspar
sobre limites globais e condições para as operações de crédito
externo e interno da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federar'.
Cabe solicitar, portanto. a expedição da resolução daquela Casa do Congresso Nacional, dispondo sobre a celebração
de contratos de financiamento pela União Federal, de forma
a permitir que a União seja ressarcida pelos devedores originais, em nome de quem vem cumprindo os compromissos
externos, nos respectivos montantes.
6. Os contratos de financiamento a serem firmados entte á União e os devedores originais das obrigações satisfeitas
mediante a emissão dos BIBs pela União estenderiam aos
devedores originaiS as mesmas condições acordadas pelo Brasil com os credores externos. relativas aos Brazil Investment
Bonds, quais sejam:
_
(i) Prazo de resgate de vinte e cinco anos, a contar de
15 de setembro de 1988, com dez anos de carência. Pagamento
semestral de principal, em 15 de março a 15 de setembro
de cada ano.
(ii) Juros, calculados sobre os saldos devedores atualizados, à taxa de seis por cento ao ano. Pagamento semestral
de juros, em 15 de março a 15 de setembro de cada ano.
iii) Dado que a moeda dos bónus a serem emitidos pela
República Federativa do Brasil é o dólar dos Estados Unidos
da América. os contratos de financiamento a serem firmados
com os devedores originais deverão conter cláusula de atualização monetária de acordo com a variação cambial do dólar
norte-americano.
7. De forma a resguardar o Erário, a pretendida Resolução autorizativa do Senado deve contemplar garantias abrangentes para cada classe de devedores:
(i) entidades estatais federais: valores correspondentes
às suas receitas próprias;
.
(ii)__ Estados e Municípios: créditos objeto do art. 158,
inc;:isos III e IV, da Constituição Federal, e do art.159, inciso_
I, alíneas (a) e (b), e inciso II, da Constituição Federal;
(iii) entidades da administração indireta dos Estados e
Municípios: ímportânciaS relativas às suas receitas próprias,
bem como créditos objeto dq item anterior, pelo respectivo
Estado ou Município, desde que haja autorização legislativa
para tal;
(iv) empresas privadas: garantias reais, incidentes_ sobre
bens livres e desembaraçados, bem como garantias pessoais. ,
8. Desde a emissão dos Brazil Investment Bonds pela
República Federativa do Brasil. a União vem pagando aos
credores externos juros refere_ntes aos bónus emitidos. Esses
juros já pagos, conforme- resSalta a Nota do então Departamento do Tesouro Nacional, montam a US$159,3 milhões,
correspondentes a encargos vencidos até 15 de março de 1992,
sendo US$79,4 milhões relativos a obrigações cujo responsável
original era a própria União -restando, portanto, uma significativa parcela de US$79 .9 milhões de responsabilidade de
~.c
____
terceiros.
Com relação a essa parcela de juros já pagos pela Uniã~,
a autorização do Senado Federal deve prever que o Ministério
d_a Fazenda, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, acordará com os devedores originais as condições de ressarcimento.
-
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9. Os contratos, de financiamento a serem fir~ados pela
União com os mutuáriOS originais, relativamente a contratos
da dívida externa, constituem medida necessária para resguar~
dar as finanças públicas, na medida em que a União assumiu
e está saldando obrigações financeiras de responsãbilidade
de referidos devedores. A matéria foi objeto de análise pela
Secretaria do Tesouró NãC10nal, a qual fez circunstanciada
análise da operação, bem corno pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, que emitiu Parecer favoráyel quanto a seus
aspectos jurídicos.
10. Assim sendo,_ tenh<_?_~ honra de dirigir-me a Vossa
Excelência para i:'õgar-Ihe se digne solicitar do Senado Federal
a expedição de Resolução dispondo sobre a contratação da
operação descrita nos itens 6 a 8 acima:, nos termos d.o art.
52, inciso VII, da Constituição FederaL
Respeitosamente, Paulo Roberto Haddad -_Ministro de
Estado da Fazenda, interino.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PARECER
PGFN/COF N> 974/92
Contratos de financiamento a serem finDados pela
União com devedores originais de obrigações financeiras
junto a credores externos, oovadas pela União mediante
a emissão dos títulos "Brazit Investment Bonds". Decreto estabelecendo condições para rereridos contratos de
financiamento.
Mediante Nota DTN/COREP/DIESP N> 278, de 26 de
junho de 1992, encaminha o Sr. Diretor do_ Oepart3mento
do Tesouro Nacional, para apreciação por parte desta Procuradoria-Geral d.ã-Fazenda Nacional, minuta de decreto "que
estabelece condiçõeS para a concessão de fimlnciamentos aos
devedores nacionais de compromissos junto a baitcos privados
estrangeiros".
2. Em 22 de junho de 1988 o Governo brasileiro celebrou com bancos privados estrangeiros acordo sobre o sumário
de prinCipais terinos -(telm sheei) para re-negóciação da dívida
externa de médio e longo prazos. Referido acordo, complexO
quanto aos termoS em que seria reestruturada a dívida dele
objeto, previa que uma parcela dos créditos externos seria
convertida em bónus ao portador a serem emitidos pela República Federativa do Brasil, denomfnados ''Brazil Investment
Bonds" (''BIBS"). não passíveis de reescalonamento em futuw
ras reestruturações da dív1da externa. Nos termos do item
V.l. da tenn sbeet de 22 de jUnho, o montante m<P=imo de
créditos passíveis de conversão eni ''Brazil Investment Bonds"
seria de cinco bilhões de dólares norte-americanos:
3. Os-ContratOS em que se traduziu o sumáfio dos principais termos do acordo alcançado em 22 de junho de 1988
foram assinados pelo Brasil e por seus credores externos em
22 de setembro de 1988. Dentre eles, o ~'Brazil Investment
Bond Exchange Agreement", República 'relativo aós-·tftulos
"BIB" a serem emitidos pela União- Federativa do Brasil.
Nos termos da cláusula 2.01 de referido contrato, a enússão
dos BIBS em que se converteriam os crédi_t9s externos dar~
se-ia até 30 de setembro de 1989.
4. A emissão dos bônus objeto do "Brazíl Investme1_1t
Bonds Exchange Agreement" foi autorizada, internamente,
pelo Decreto n9 96~673, de 12 de setembro de 1988, "para
-_--o

o

__

_
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nevação de operações de crédito externo, d9 se~or público
junto à comunidade financeira internacional, devidamente re-.
gistradas no Banco Central do Brasil". A emissão efetiva
dos títulos, em valor total c_orrespondente a US$
1.056.400.000,00 (hum bilhão, cinqüenta e seis milhões e quatrocentos mil dólares) deu-se em 31 de agosto de 1989.
5. Dentre as_ obrigações financeiras externas de responsabnidade dos mutuários originais, nevadas mediante a emissão, pela União, dos BIBs, encontravam-se não _somente depó-sitos já efetuados junto ao Banco Central do Brasil, ao amparo
de a_cordos de reestruturação anteriores, como também dívidas
vincendas. A inclusão de dívidas vincendas na base da dívida
objeto da nevação, aliada à falta de informação de mutuários
sobre a operação de novação, fez_ com que alguns devedores
continuassem a efetuar depósitos junto ao Banco Central do
Brasil relativos a compromissos já nevados mediante a emissão
dos bónus B!Bs.
6. A emissão dos Brazil Investment Bonds pela República Federativa do Brasil constituiu nevação subjetiva e objetiva da dívida contraída pelos mutuários originais junto aos
credores externos. Objetiva, na medida em que foram acordadas_ pela União, com os credores externos, novas condições
_de pagamento - incluindo prazo e taxa de juros; subjetiva,
porque aos mutuários originais substituiu-se a República como
devedor.
O instituto da novação é objeto do art. 999 do Código
Civil:
Art. 999. Dá-se a novação:
I -quando o devedor contrai com o credor nova dívida,
para extinguir e substituir a anterior;
II -quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este
qui te com o credor.
Dispõe o art. 1001 do Código Civil Brasileiro, quanto
à modalidade de nevação- subjetiva em que há substituição
do devedor, que "a nevação, por substituição do devedor,
pode ser efetuada independente de consentimento deste."
Essa modalidade de nevação subjetiva por substituição- do
de:vedor sem consentimento expressei do devedor original é,
na doutrina, denominada extromissão; sobre ela ensina Catvalho Santos que ••a situação do terceiro extrom1Ssor, que se
obriga em lugar de outrem, é análoga à do terceiro que paga
a dívida de outrem, gozando, por isso mesmo, dos mesmos
_ recursos contra o primitivo devedor liberado pela sua intervenção para reaver a quantia despendida" (J. M. Carvalho Santos,
Código Civil hrasileiro interpretado, vol. XIII, 10~ edição,
p. 182-183).
Conforme comp!ementa Washingto~ de Barros Monte:iro, "o mais importante efeito da nevação ( ... ) é a extinção
da dívida antiga, substituída por uma nova, que lhe toma
o lugar." (Washington de Barros M9nteiro, Curso de direito
civil, direito das obrigações, vol. I, 4• edição, p. 326).
7. Ao assumir e saldar a dívida em nome dos Ill!ltuários
originais, mediante a assinatura do "Brazil Investment Bond
Exchange Agreement" e a subseqüente emissãO dos BIBs,
a UniãO sub-rogou-se nos créditos de titularidade dos credores
externos. Referida sub-rogação de créditos é disciplinada no
Código Civil, que dispõe em seu art. 1495 que "o fiador,
que pagar integralmente a dívida, fica sub-rogado nos direitos
do credor". Dispõe ainda o art. 985, iriciso III, do Código
Civil, que a "sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor
do _terceiro interessado, que paga a divida pela qual era ou
podia ser obrigado, _no todo ou em parte"; conforme salienta
Washington de Barros Monteiro,
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o fiador acha-se nessas cOndições; solvendo a dívida, ele
sub-roga-se em todos os direitos que competiam ao credor
originário. A sub-rogação transmite ao sub-rogado direitos,
ações, privilégios e garantias do credor primitivo, em- relação
à dívida, contra o devedor principal e demais fiadores. (Washington de Barros Monteiro, Curso de direito civil, direito
das obrigações, 2' vol., 4• edição, p. 388)
8. A nova relação creditícia entre a União, sub-rogada
no crédito mediante a assinatura do "Brazil Investment Bond
Exchange Agreement", e a posterior emissão dos títulos, e
os mutuários órigii1aís Dão foi formalizada mediante a celebração de contratos de refinanciamento da dívida, internamente,
entre a União e referidos devedores originais.
É precisamente a ·regularização deSsa- relilçâo ·ci'editícia
o objeto da minuta de deç_reto submetido pelo Departamento
do Tesouro Nacional à consideração desta Procuradoria, de
forma a permitir que a União seja ressarcida dos devédores
originais,·em notne de quem vem cumprindo os compromissos
externos, nos respectivos montantes.
9. A minuta de decreto objeto deste Parecer estabelece
condições para os contratos de fin~ncírup.~nto sere-~ firmados entre a União e os devedores originais das obrigações
satisfeitas medi3rile _a_"ell'iissáo dos BIBs pela União. O decr~to
propõe a extens_ão_aos.dj:!v~dores originais das mesmas condições aC:ordada_s_pelo Brasil com os_ cr~dores externos, relativas
aos "Brazil Investrnent Bonds" ~ quais sejam:
(i) Prazo de resgate de vinte e cinco anos, a contar de
15 de setembro de 1988, com dez anos de carência. Pagamento
semestral de princiPal, em 15 de março e 15 de setembro
de cada ano.
(ii) Juros, calculados sobre ()S saldos devedOres atualizado~. à taxa de seiS por Cento ao ano .. Pagamento semestral
de juros, em 15 de março e 15 de setembro de cada ano.
(iii) Dado que a moeda dos bónus a serem emitidos pela
República Federativa do Brasil é o dólar dos Estados Unidos
da América, prevê o decreto relativo aos contratos de financiamen_to a serem firm-ados com os devedores originais cláusula
de atualização monetária· de acordo com a variação. cambial,
do dólar norte-americano, Referida c~áusul~ de atualização
monetária em contrato firmado entre partes domiciliadas em
territóriO nacional encontra amparo no art. 29 , iilciso V do
Decreto-Lei n' 857, de 11 de setembro de 1969.
10. De forma a resguardar o Erário, a minuta de Decreto anexa contempla garantias abrangentes para cada classe
de devedores:
_
(i) entidades estatais federais: Vaiôfes correspOndentes
às suas receitas próprias;
(ii) Estados e. Municípios: créditos objeto do art. 158,
incisos III e_IV da Constituição Federal, e do art. 159, inciso
I~ alíneas (a) e (b), e inciso II, da Constituição Federal;
(iiiY"entidades da administração ihdireta dos Estados e
Municípios: importâncias relativas às suas receitas próprias,
bem como créditos objeto do item anterior, pelo respectivo
EstadO ou Município; desde que haja autorização legislativa·
para tal;
·
(iv) empresas privadas: garantias reais, incidentes sobre
bens livres e desembaraçados, bem como garantias pessoais.
11. Desde a emissão dos "Brazíl Investment Bonds"
pela República Federativa do Brasil, a União vem pagando
aos credores externos juros referentes aos bónus emitidos.
Esses juros já pagos,-·eonforme ressalta a Nota do Departamento do Tesouro Nacional, montam a US$159,3 milhões,
correspondentes a encargos vencidos até 15 de março de 1992,

a
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sendo US$79,4 milhões relativos a obrigações cujo responsável
original era a própria União- restando, portanto, uma signifi~
cativa parcela de US$79,9 milhões de responsabilidade de
terceiros.
Com relação a essa parcela de juros já pagos pela União,
o Decreto prevê que o Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, por intermédio do Departamento do Tesouro
Nacional, acordará com os devedores originais as condições
de ressarcimento .. "
12. Os contratos de financiamento objeto da anexa minutã de decreto, a serem firmados pela União com os mutuários originais, relativamente a contratos da dívid.:t externa,
constituem medida necessáriã. para resguardai as finanças públicas, na medida em que a União assumiu e vem saldando
as obrigações financeiras de responsabilidade de referidos de~
vedares. A matéria foi objeto de análise pelo Departamento
do Tesouro_ Nacional, o qual fez circuristariciada análise da
operação, e fármulou sugestão de minuta de decreto, à qual
esta Procurad_oria_fe_:i adaptaÇões necessárias em vista das disposições legais aplicáveis.
Ademais de sua necessidade do ponto de vista financeiro,
os contratos a serem firmados encontram embasamento legal,
co_nsistente sobretudo no princípio da sub~rogação de créditos,
consagrado em nosso Código CiVil.
___ J3. _Assim sendo, pode o Senhor Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, Ou seu substituto legal, propor ao Senhor
Mi~istro da Economia, Fazenda e Planejamento a e~edição
da inclusa Exposição de Motivos ao Ex,m<? Sr. Presidente da
República, submetendo à sua consideração a minuta de Decreto anexa.
Brasília, 13 de agosto' de 1992.- Bolíva'r MoUra ROcha,
Procurador de Operações Externas da União.
De acordo. Submeta-se à consideração do Senhor ~rocu
rador~Geral da Fazenda Nacional.
Coordenadoria de Operações Financeiras da União, 13
de agosto de 1992.- Joailce Maria Monte de Azevedo, Coordenadora.
Aprovo o Parecer, com as sugestões nele contidas.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional~ l4 de agosto
de 1992.- Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Procurador~Geral
da Fazenda Nacional.
(A Comissão de Assuntos Económicos.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência
recebeu o Ofício n<? 202/93, de 26 do corrente, através do
qual o Presidente do Banco Central do :Srasil encaminha documentos necessários à instruÇão do Ofíci~ n9 S/ll,,de 1993.
O" eXpediente será anexado ao processado do Ofício e-m .
referência.
O Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. DirceU Ca-rneiro,
]9 Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senadoi ·Almir Gabriel.
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB- PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem reviSãO do orador.) -Sr. Presidente.
Srs. Senadores, faleceu em Belém, na madrugada de 16 de
janeiro último, a profeSsOra Dra. Bettinã Ferro- de Souza.
Nascida a 14 de maio de 1913, diplomou-se em Medicina
em 8-12-1935, com 22 anos de idade.
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Foi médica assistente de educação fisica- dos Colégios
Santo Antônio, Moderno, Santa Rosa, do Departamento Estadual de Saúde, da Cruz Vermelha Brasileira e úo Instituto
de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários, destacando~se
sempre pela sua seriedade, competência e dediCação, que a
credenciaram como um dos melhores e mais respeitados clínicos e cardiologistas do seu tempo, em nossa ter_~a.
A par da excelência no exercício da Medicina, Bettina
Ferro de Souza destacou-se no ensino. Cat6li~__praticante,
foi professsora de catecismo e preparadora de crianças e jovens para a- 1• Coniunhão, na Igreja de São João e outras._
Ensinou Histôria Natural, Hig~ene, Física, Bio!ogia Educacional no 19 e 2" ciclos. Em 1950 iniciou slla.caiTeira de ensino
universitário como· Instrutor da 2• Cadeira de Clínica Médica,
na Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pã.rá·, passando, em
1952, a Assistente de Ensino de Clínica Propedêutica Médica;
em 1955, a Docente Livre e daí a professor de Ensino Superior,
professor-Adjunto e, em 1974 a professor Titular e Doutor.
Além do curso regular, a professora Dra. Bettina Ferro
de Souza ministrou aül3S de curso de Cardiologia Clínica,
Eletrocardiologia, P:ropedêutica Médi~z Estado de Choque,
Insuficiência Coronária Aguda, formas curáveis de Hipertensão Arterial- Coartação da Aorta, Urgências Cárdio-Respiratórias, Febre Reumática, em numerosos-cursos <;te extensão
universitária, patrocinadOs pelas mais diversas instituiç6es
científicas.
COmo professora, Dra. Bettina destacou-se por reunif
um grande conhecimento científico à simplicidade didática
de transmiti-lãS e; sõbrdUdo, pe-lã "ética na relação com o
doente. Na enfermaria Santo António, localizada nos porões
da Santa Casa de Misericórdia do Pará, ela dava exemplo
de respeito à dignidade da pessoa: no trato cordial e respeitoso,
no eXa'ffié físico acurado e siinples, il.a pesquisa laboratorial
indispensável para confirmaç6es ou exclusões diagnósticas.
Enfun, para Dra. Bettina, o anónimo e assim chainado indigente, não era um ·objeto· de ensino-e pesquisa, não era C?
equivalente ao livro que se manuseia ou um objeto didático
que se manipula, era um ser, uma pessoa humana, quer fosse
trabalhador, desocupado ou criminosq. Curar era o objetivo
maior. Aliviar o so~m~~to, qüando_ impossível a cura.
Completando sua atividade de ensino a professora Bettin_a
Ferro de Souza foi autora dos livros "M-anual de Propedêutica
Médica'", em dois volumes, destinado a estudantes de Medicina, e "Observação Clínica e Piugra_ma Teórico•', impressós
sob os auspícios da Universidade Federal do Pará.
AJ_éJll da fecunda atividade didática, a ilustre_ mestra foi,
também, extraordinária animadora das- atividades científiCas_
como. presidente da_Secção d9 Pará da.~ocjeda9e ar.asileira
de Cardiologia, Vire-Presidente do VI Congresso Interamericano de Cardiologia, Presidente da Sociedade Paraense de
Cardiologia, Presidente do 26"' Congresso Brasileiro de Cardiologia.
O Norte e parte do Nordeste do Brasil d~vem à professora Bettina Ferro de Souza, além da formação de milhares
de médicos, o apoio e o estímulo à especialização de- centenas
de cardiologistas cünicós e O início da cirurgia cardiovascular,
tentada a 1~ vez na Santa-casa de Miseric_órdia, em 1955,
com o Dr. Jrineu Assumpção e realizada com sucesso no
Hospital Barros Barreto, em 1961, pela equipe do professor
Euclydes de Jesus Zerbini, colabor!i!_ldo para sua implantação
definitiva em 1967 no Hospital dos Servidores do Estado do
Pará.
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Por toda a sua destacada atuação profissional e ética,
ela mereceu vinte láureas, entre diplomas, palmas, medalhas,
títulos honoríficos e homenagens especiais.
Esse registro que faço para os Anais do Senado é uma
homenagem justa a uma emérita pioneira da cardiologia brasileira, à mestra dedicada e competente, à_ profissional séria
e hU:mana, à mulher que se destacou em nossa sociedade
desçle os idos de 1935, pela sua obstinação e independência.
Era o· que tinha a dizer.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ney M_aranhão.
O SR, NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, encaminho à Mesa emenda ao Projeto de
Leí n"' 156, da Câmara dos Deputados, nos seguintes termos:
"Nas campanhas eleitoiais a _eventual doação financeira feita por detennin-ados empresáriOs pode ser
destinada especialmente a um ou mais candidatos, des~e que nominalmente indicados ao partido pelos empresários.
-Havendo- saldo dessa doação, o partido poderá
custear com- ele as outras candidaturas, ou usá-lo da
melhor forma_ que lhe aprouver.
J ustificaç30.
Numa canlpanha eleito_ral, disputaín-se partidos
e candidatos que, .na história d~ eleições brasileiras,
se-mpre receberam ajuda financeira dos empresários
nacionais.
Essa ajuda, claro, tem que ·passar pelas mãos dos
partidos para registrá-la e de}a prestar contas ~ quem
de-direito.
·
É que, às vezes, empresários não simpatizam com
certos partidOs·, inas deles admiram certos candidatos
ou: torcem por eles. Assim, determinam-se a ajudá-los
ou porque nomes laboriosos. dli porque deferidem os
mesmos ideais- que os animam.
' - · ' Assim, n·~o v_ejo empeCilho 'aigum para que tal
ájuda possa ser feita, desde que, ao fazê-la, façam-na
átfavés do pan_ido e nominem o candidato (ou os candidatos) que gostariam de diretamente ajudar.
Se tal ajUda superar a necessidade da campanha
dos mesmos, ~.'sobra poderia ser usada para o custeio
de outras candidaturas, ou o partido que dela fazer
o que melhor lhe aprouver.
Desse modo. nada mais justo que tal ajuda nomin.al aconteça, desde que seja: atrâvés do partido."
O segundo assuntCl. diz respeito a uina- notícia que saiu
no jornal O Globo, que diz o seguinte: · __
No &ui, feijão do~ Governo apodre~:em 11 armazéns.
-"Doze mil toneladas de feijão do estoque regulador do Governo estão estragando em 11 armazéns no
município de Erexim, a 360 km da capital gaúcha. O
produto está em quatro armazéns da Cooperativa Tritícola de Erexim (COTREL) e em sete armazéns particulares desde março do ano passado e vale hoje Cr$
80 bilhões.
Em vez de destinai" ao consumidor o· Governo esúr
jogando fora Cr$600 milhões por dia, que é o custo
do armazenamento -denunciou o Presidente do COTREL, Luiz Antônio Piazzon.
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Ele conta que no ano passado, os cinco mil produtores da região tiveram uma excelente safra ele. 240
mil sacas (14.400 toneladas), das quais o Governo Fede-

ral adquiriu a parte que não fora comercializada. Há
seis meses a_ Cooperativa--pede à Companhia Nacional

de Abastecimento (CONAB) que retire os produtos
dos armazéns. A nova safra começa agora e os armaZéns estão abarrotados.
O que está estocado _aqui abasteceria o Brasil por
um mês, garante Piazzon, acre.scenta,ndo que este é
um produtO que não suporta longos perfodos de armazenamento e que o feijão carioca-, colorido, já começa
a perder a cor e a ficar endure_cido, __rv.im para o -con-
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cultura na gestão anteriot_~_çQnhece muito bem esse problema
_de an:nazenagem.
O Sr. Irapuan Costa Júnior- Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- OuViiei, com muitâ atê.ilçãô,
o nobre Senador Irapuan Costa Júnior, logo que concluir
o meu raciocínio.
Espero de S. Ex• as medidas cabíveis e urgentes, para
que esse produto, ·destinado à alimentação do povo brasileiro,
não seja jogado aos porcC?s, não seja jogado no lixo, bem
como o dinheiro que o GOverno eStá -perdendo com esses
alimentos tão preciosos para as populações carentes.
Congratulo-me com o Senhor Presidente da República,
póiqtie acredito que Sua Excelência, agora, acertou em indicar
para a Conab uma pessoa de sua inteira confiança, um homem
qUe não conheço - terei o prazer de conhecê-lo, hoje quando irei trocar idéia_s de como_ é o abastecimento neste
País; como devemos fazer para alimentar 47 milhões_de brasileiros, uni. total equivalente à população da Argentina.
Quero me congratular com o Presidente da República
pela indicação de uma pessoa séria, competente e de sua
inteira confiança.
O problema da Conab, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
é tal qual se diz no Nordeste: "Uma casa de maribondo-tatu,
quando pica dá frio, febre e dor de cabeça". Precisamos fazer
a limpeza dos bandidões, dos ladrões, dos sabichões.
Acredito que o atual Presidente da Conab, indicado pelo
P~esidente da República, nessa sua nova tarefa, iiá fazer a
devida limpeza, pela experiência que tem a respeito de abastecimento.
Ainda hoje alertarei o Presidente da Conab para que,
casos como esses, não mais se repitam, além de implementar
a idéia que o povo tanto esperá, qüe é o abastecimento
às populações carentes, com rapidez, porque a população não
pode mais esperar.

sumo.
~-0 gerente regional da Conab no Estado, Juarez
Almeida, disse que há mais de um mês alertou a direção
do órgãC', em Brasília. Mas garante que ainda esta
semana virá a orientação, dando um destino ao produto."
Sr. Presidente, veja o que aco_ntei::e neste país. O povo
morren-do_ de fome, o Presidente da República preocupado
com o abastecimento -do país.
Quando chego aqui na tribuna sempre lembro do grande
líder da revolução chinesa, Mao Tsé~Tung, que- dizia: '~Povo
de barriga cheia não pensa em revolução.,.,,
Sr. Presidente, alimentação para o povo está se perdendo
no Estado do Rio Grande_ do Sul. Recentemente, no Estado
da Paraíba, foi jogado no _lixo mais de 40 toneladªs de alimento
para as crianças. Sr. Presidente, isto não pode contin_uar.
Eu quero destacar que o Governo federal, na pessoa
do Presidente, não tem culpa, a responsabilidade diteta desse
assunto cabe ao Ministério -da Agrícultura, ao Sr. Ministro
da Agricultura.
O Sr. Ministro da Agricultura, há mais de um mês, como
diz aqui na nota, foi alertado para que pudesse tomar as
medidas cabíveis, pois sabemos que o feijão é um produto
O Sr. Irapuan Costa Júnior - Permite-me V. Ex~ um
perecível, principalmente esse feífão mulatinho. S. Ex~ coinciaparte?
dentemente, mudou a diretoria da Co_n3b, inclusive um dos
O SR. NEY MARANHÃO- Ouço com atenção o nobre
diretores é um profundo conhecedor da mecânica de abasteciSenador Irapuan_ Costa Júnipr .___ _
mento deste País.
Quero- dizer ao Senado que nos_ anos de 1984 eu era
9 Sr.Irapuan Costa Júni()r- Obrigado nobre Senador
Presidente da Cabal/Nordeste que, àquela época arrecadava
Ney Maranhão. Sou o priffié"iro ·a reCOnhecer em V. Ex~ -um.
65%; comandando da Bahia ao-ES.tado da Paraíba, inclusive
homem muito voltado a esse tema, tendo um profundo
os grandes programas de abastecimento do PaíS, principalconhecimento dos problemas de abastecimento, por ter exer·
mente para essas pessoas carentes.
- cido, muito bem, ao longo de sua vida, funções ligadas a
Hugo Vasconcelos foi o Diretor de Abastecimento que
esse setor. Eu ·gostaria de esclarecer a_o nobre, colega, que
vinha de propor à Casa a convocação do MinistrQ da Agriculo Ministro da Agricultura demitiu, dando a.eritender ao Presidente da República que havia irregularidades. Eu o conheço
tura, que é um ex-Senador, homem que teve brilhante passahá 30 anos. Ele comandou um programa no Nordeste, da
gem também por este plenário, para prê:star esclarecimentos
cesta para o sertanejo; juntamente cOm o ExércitO, cjue mansobre as questões atinentes à sua.P.asta. Contudo, esse requeridou elogiar a conduta exemplar desse homem, chamado Hugo
mento depende de deliberação do Plenário, que hoje está
Vasconcelos.
convocado para decisões específicas. Mas posso garantir a
Quíntá~feira· five oportunidade de estar com o Senhor
V. EJC'_ que o próprio Ministro solicitará sua presença nesta
Casa para esclarecer os assuntos pertinentes à Conab e às
Presidente da República, quando levei ao conhecimento de
Sua Excelência relatório final sobre as investigações concerdemais atribuições de sua Pasta. Não posso deixar de, pelo
nentes à demissão dessa autoridade, cujo documento retrata
menos em parte, congratular-me tom V. Ex~ quando levanta
os s_érios problemas que se-verificaram, no passado, na antiga
sua competência e hol\estidade na dire_ção daquele cargo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que vemos, hoje, são
CFP, hoje COnab, que todos sabemos, se prestaram a inúmemilhares de sacas de feijão que se- estão deteriorando em
ros aproveitamentos por parte de e.spertalhões desta Repúalgumas unidades da Federação. S. Ex• o Sr. Ministro da
blica. Muitas fortUrias, à margem da honest_idade, surgiram
Agricultura, não tem o difeito de dizer que não co-nhece o
dos grandes negócios- feitos à sombra- que se aproveiproblema, pois foi o Secretário-Geral do Ministério da Agritaram da fraqueza, da fragilidade da antiga CFP, hoje, Conab. _
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Somos os primeiros a concordar conr V. E-x·. E preciso que
se ponha um termo nisso e espero que o atual Presidente
da Conab possa fatê-lo com bastante deligêncía. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. NEY MARANHÃO .::... Senador, quero agradecer
o aparte de V. Ex•, profundo conhecedor dessa área e representante de um Estado_ essencialmente agrícola e de grande
pecuária. V. Ex• conhece muito bem esses problemas que
a antiga Cabal sempre teve. E, coincidentemente, Senador
Irapuan, na campanha para Presidente da República, ·mostrei
ao então candidato Fernando Collor de Mello um dossiê e
lhe disse: Presidente, vamos acabar com a CFP~ coilf õ -cibrazérn e com a eób3.f, são três órgãos com muitos casos 'de
corrupção. E mais ainda, a Cabal não foi feita pai-a vender
perfumaria, mas para ser um mercado regulador. Vamos
unificar e dar condições ao -Governo para· facilitar a venda
de 15 produtos básicos e cinco de limpeza para as populações
carentes para combatermos o cartel do abastecimento de alimentação. Dei-lhe o exemplo do "cestão do povo", criado
por Miguel Arraes, em Pernambuco, desde a sua primeira
gestão como Governador. Foi feito um relatório, contendo
dados estatísticos, mostrando que 10% da população do Estado utilizava os benefícios do "cestão do povo", que era
feito através de facilidades para micros, pequenas e médias
empresas, trocando justamente o empréstimo do Bandep por
grãos, que já ficavam nos municípios e, com issO, faCilitava
o transporte, o abastecimento ficava mãis barato, e todos
os municípios de Pernambuco se beneficiavam. Trouxe essa
idéia, esse modelo para o Governo Federal, e, na verdade,
o que pretende a Conab hoje, Sr. Presidente, é exatamente
implementar aquele "cestão", o que· se-ria, na verdade, o
grande "cestão brasileiro". O que Arraes fez em Pernambuco,
poderemos fazer juntos, com o Governo Federal, dar alimentação não apenas a 10% da população, como Arraes fez
em Pernambuco, mas, no mínimo, a 30% da populaçã_o do
País, que significa 45 milhões de brasileiros. Precisamos de
vontade política e-de pessoas honestas e competentes para
colocar esse projeto em andamento. O feijão que -se está
perdendo, que se está jogando fora, bem como o arroz,
deveriam, contudo, estar alimentando a população carente.
Acredito piamente que a decisão do Pre.Siderite Itamar
Franco em relação a essa área de grande importância; entregando-a a uma pessoa de sua confiança, trará urna devida
solução ao problema da cesta básica para atendimento às :
pessoas carentes.
·

O Sr. Almir Gabriel- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- OuÇo-com aienÇão o nobre
Senador.
O Sr._ Almlr Gabriel- Sr. Semidoi Ney Maranhão~ eu
queria tirar da fala de V. Ex~ dois aspectos. Um primeiro,
é o da extraordinária imJ:tottâflcia que a Comib pode ter,
realmente, para o País no sentido de regular preços, de prover
com valores menores a alimentação das classes mais pobres
e no sentido, també"m, de impedir essa explosão de preços
com uma inflação nitidamente artificial, que- acaba-mos de
assistir, provocada pela especulação dos supermercados. Creio
que a Conab, funcionando de maneira adequadã, rápida, honesta, sem dúvida alguma, poderá desempenha_r_ um papel
da maior significaçao quer social, quer económica: social, na
medida que atenda à população mais pobre e em que dê
segmento àquilo que foi produzido pelo agricultor; e na área
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econômica, evitando que se repitam sitUaçõeS cOm esSas vividas agora no mês de dezembro passado e no mês de janeiro
deste ano. De outro lado, eu queria colocar também em realce
o aspecto ético _a que V. E~ acabou de referir. Há poucos
meses fui procuiado por Uma comissão de funcionários da
Conab, do Estado do Pará, que me trazia a seguinte situação:
eles tinham conseguido - baseados no edital que tinha sido
feito em nível nacional para ser praticado em níveis estadual
e regional- impedir que a Conab tivesse um enorme prejufzo
pela compra de leite em val()res muito mais altos do que
aqueles que eram visíveis em Outras licitações de outros órgãos, ou da experiência da própria Conab. O certo é que
esses servidores, ao invés de serem elogiados, foram punidos.
Comissões de inquérito foram constituídas, foi feitó um -segmento dessa comissão cheio de erros, violentando tudo que
exíste hoje...
-

o SR. NEY MARANHÃO - Os tubarões estavam por
trás disso, Se:õador.
O Sr. Almir Gabriel - Certamente. Mas, violentando
tudo que existe com relação a todos esses }:Jrocedimentos administrativos. O certo é que esses servidores que estavam defendendo o património da República foram punidos. Estamos
conversando, já há meses, com o atual Ministro, no sentido
de rever essa punição, e estamos certos que ele e o próximo
presidente da Conab serão sensíveis em relação aos aspectos
sociais e econôniicos e, sobretudo, o que embasa tudo isso:
o aspecto ético e moral. Sem ele, qualquer uma outra finalidade que se queira dar à Conab será sempre desastrosa.
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Almir Gabriel,
V. E~ é tão sensível a essa área social. Sendo V. Ex~ como
eu, do Nordeste, ficamos revoltados em ver niilhões e-milhões
de cruzeiros, milhões e milhões de sacas- de gênerOs alimentícios como o feijão-, ·que é- uma comida essencial para nós,
~ord~stinos. O miserável que trabalha de sol a sol para comprar um quilo ou dois de feijão, seja lá o que_ for~
__
- - Senador, quando fui presidente da Cabal comprava duzenta~ mil sacas de feijão, trezentâs ~il sacas de arro~. Vivi
n~ ~e(o desses bandidões, essa meia dúzia que controla o
grão n~ste País senta à mesa e diz que o preço-é esse-e o
resto é que se lasque. E essa Coríab foi Crlada para essa
finalidade que V. Ex~ acabou de dizer: ~embater ess:;a especulação artificial. Pará. essa gente o bolso nunca enche, e tem
que doer no bolso deles. Não é dizer desaforo, nem multar
que não adianta. Tem que doer no bolso dele~·- E é isso quetem de ser feito, Senador Almir Gabriel.
·Terei uma audiência, hoje, com o Superintendente e tenho em mãos um proje~o que levarei a ele. O Presidente
da República ligou para ele, pedindo que me recebesse. Senador, temos um programa em que 120 mil padarias, pequenos,
médios e microempresários- V. Ex~ sabe que no seu Estado,
lá em cima no morro, em qualquer área há as padarias, e
elas estão acabando. Por quê? Porque o grande truste, que
é o supermercado, fez a padaria lá dentro; custo zero para
atrair o freguês a fazer a feirã- ~: córiipraT o pãO, liquidando
micras e pequenos empresários, que são os padeiros. O que·
a_Conab tem que__fazer? Atrair justamente esses emPresários,
pois a base da economia de seus negócios não são esses produtos, mas sim o pão; entregar a essa!; pessoas, por um preço,
um custo mínimo, esse produto com uma diferença de preço;
o _9ue interessa ao ·Governo é a diferença do preço, quem
ganha é o consumidor. A padaria será consignada por um _
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preço x, com preço abaixo do mercado, o que vai atrair justamente o consumidor dos produtos fornecidos pela Conab,
como o pão, que é a base da sustentação da economia dessa
empresa. Podem perguntar: - E como será a fíScalização?
Muito fácil. Já físcalizei mais de setecentas lojas, naquela

época. Por exemplo, se em determinado tmirro existem duas
padarias com os produtos da Conab, se unl.a--aüméntar o preço,
será fiscalizada a outra, e se amanhã a Conab, através da
fiscalização, deixar de fornecer ã padaria que cobra mais caro,
ela vai quebrar, porque os fregueses vão comprar d~ padaria
onde há produtos mais baratos.
Senador, a Conab não indicaria uma pessoa, não teria
nenhuma despesa, porque os pontos estão aí, os donos dos
pontos são essas pessoas experimentadas e sofridas na mão
dos supermercados. E V. Ex• sabe, hoje, pelo menos no Nordeste, se desejarem mudar o hábito alimentar do povo nordestino, eles mudam. V. Ex• sabe que esse problema do FAS,
esses produtos uniformizados, onde há farinha Quacker,
leite Nestlé, uns nomes danados aí, que podemos ter lá. O,
queijo, o fubá, temos que ter o chá-de-burro, como se diz
na Bahia, que é o nosso mu-ngunzá,--te-rifos que ter o cará,
a macaxeira, isso tudo plantado, para dar às crianças. Mas
o truste dessa área não deixa, Senador. É por isso que temos
que estar de olhos abertos, brig;:,tr, porque é por aí qu-e temos
que vencer. É o truste, é esSa quadrilha que V. Ex~ sabe
quem comanda, e deixo de dizer seu nome porque, aqui no
Senado, todo mundo sabe.

O Sr. Almir Gabriel -V. Ex~ tem inteira raz.ãO, na
medida em que tivemos_oportunidade, por exemplo, na Secretaria de Saúde do Pará, de comparar os preços do leite que
era levado daqui do Sul para o Norte e de verificar que os
gastos que a Secretaria tinha com o transporte chegavam algumas vezes a 22, 24% do total_ da fatura._ Portanto, se esse
próprio leite pudesse ser comprado diretamente na bacia leiteira ou nas pequenas vacarias do entorno das cidade_s, certamente haveria trabalho permanente para os agricultores que
produzem e depois não têm para quem vender. Assim que
V. _Ex• tratou a respeito do fubá, lembrei-me da questão do
aproveitamento da castanha do Pará, que é um alimento riquíssimo, e,-no entanto, lá no meu Estado não consegue entrar
nem na merenda escolar, exatamente por causa dos trustes
que apresentam mil formas, através das quais acabam enganando algumas pessoas de boa-fé, mas, -na maioria das vezes,
enchendo os bolsos desses insaciáveis, como V. Ex~ tão bem
acaba de repisar.
O SR- NEY MARANHÃO- Muito obrigado a V. Ex•,
Senador Almir Gabriel.
Quero finalizar meu pronunciamento complementando
que estou na_ expectativa de que o Sr. Ministro da Agricultura,
· que está sendo convocado. p~lo Se~ad6r Irapu~n Costa ! úni?r.
quando estiver neste Plenáno, vat dar as devtdas exphcaçoe~
a respeito do que estão acontecendo_ nes_~__área de abastecimento. E espero, de uma vez por todas, que crime como
esse, que revolta a população carente deste País, não mais
se repita.
Muito obrigado a V. Ex•., Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Para uma
comunicação inadiável, concedo a palavra ao nobre Senador
Esperidião Arnin.
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O SR- ESPERJDIÃO AMIN (PDS- SC. Para uma comunicação inadiáVel. Sem revisão d6 orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, lanço mão desse recurso regimental para reencaminhar o requerimento, pelo qual solicito~ ãó. Ministério
da Fazenda, informações sobre o montante global da dívida
dos Estados, Municípios e do Distrito Federal junto à Caixa
Económica Federal, ou seja, quanto cada ~stado, quanto cada
Município deve, quais os Estados e Municípios que estão inadimplentes e qual o montante dessa dívida vencido.
Para espanto meu, a resposta ao primeiro requeriMento,
datado de 6 de novembro de 1992, que veio do Ministério
da Fazenda, informa-nos que a Caixa Económica Federal não
pode dar essas informações, por entender que elas caracterizariam quebra de sigilo bancário.
Ora, se a Casa da Federação, que é o Senado, não puder
tomar conhecimento - depois de aprovado o requerimento
e encaminhado o ofício pela sua Mesa - do montante de
dívidas que não está sendo honrado por Estados e Municípios
junto a uma autarquia, à Caixa Económica Federal, que espécie de atuação se pode esperar do Senado Federal?
Como .foi alega-do na resposta do Sr. Presidente da Caixa
Económica Federal, de acordo com a Lei n"' 4.595, de 31
de dezembro de 19_64__-lei esta não recepcionada pela Constituição de 1988, e cujos termos, a meu ver, fá estão revogados
por tal Constituição - o- requerimento deveria ser aprovado
pelo Plenário do Senado. Eu reitero o pedido de informação,
o requerimento de informação, solicitando à Mesa que delibere sobre a aplicação ou não do § 4• do art. 38 da referida
lei, que diz:
"Os pedidos de informaçôeS- a que se refererri os
§§ 2'? e 3"' deste artigo deverão ser aprovados pelo Plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado_ Federal,
e, quando se tratar de Comissão Parlamentar de Inquérito, pela maioria absoluta de seus membros."
Repito: entendo que esse dispositivo não foi recepciOnado
pela Constituição Federal. Mas, para obter tais informações,
reapresento o requerimento, pedindo que a Mesa decida se
vai encaminhá-lo d.iretamente ou vai submetÇ-lo, como quer
o Ministério àa Fazenda, ao Plenário do Senado.
- Era esta a comunicação e esta a reiteraÇão do meu requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador Júlio Campos.

Concedo

OSR. JÚLIO CAMPOS (PFL -MT. Pronuncia o seg~in
te discurso.) --_Sr_. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, o transporte aéreo é, sem dúvida, uma atividade extremamente sensível às oscilações dos níveis de atividade económica. Atualmente, no mundo todo, a aviação civil e a aviação geral vêm
passando por momentos difíceis, com retração da demanda;
observando-se uma queda no aproveitamento total do setor.
No Brasil, também, principalmente devido à longa recessão
qUe ·atravessamqs, a crise mundial tem tido repercussões ba~
tante negativas sobre a economia como um tod.o, e os transportes aéreos, no nosso país, vêm conhecendo um de seus
inais difíceis períodos.
Esse fato é lamentável, sobretudo quando se sabe da
importância da aviação em um país de dimeilsões continentàis
como o nosso. Desde a década de 50, Sr. Presidente,_quando
inexistência de bOas rodovias fazia das viagens por terra '

a
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jornadas imprevisíveis, o transpOrte ·aereo-teve uin papel preponderante em todo o processo de desenvolvimento do Brasil.
Anos mais tarde, foi_ tamb_ém de avião que agricultores
e pecuaristas, provéniênte·s p!inCipalmente do Paraná, chegaram ao imenso Estado do Mato Grosso, hoje dividido em
dois. Lá, compraram terras, não raro distantes mais de mil
quilômetros, e contribuíram para a abertura de novas fronteiras agrícolas, levando o desenvolvimento_p~ra o oeste do
Brasil. Naquela época, Sras. e Srs. Senadores, a redução no
tempo das viagens e a segurança em relação ao perigo das
estradas davam vantagens enormes ao transporte aéreo. Mãode-obra, ferramentas, insumos para a lavoura, tudo ia pelo
ar, e a aviação executiva tóniou~se um instrw:ilento essencial
para o trabalho dos agropecuaristas brasileiros.
Foi assim durantci muito tempo. Nos últimoS anos, porém~
o transporte aéreo executivo vem ·se tornando inviável, e a
principal causa dessa situação desalentadora é o preço da
gasolina de aviação, combustível destinado às aeronaves leves,
equipadas com motores a pistão.
Para se ter uma idéia da queda da utilização de aerOnaves
leves no Pais basta comparar os seguintes dados: até 1990,
o setor de aviação leve consumia, por ano, cerca de 95.564
metros cúbicos de gasolina de aviação (AVGAS); em 1992,
Srs. Senadores, esse volume baixou para 48 mil metros cúbicos. Nos dois últimos anos, lamentavelmente, o destino de
grande parte dessas aeronaves executivas te:m sido o de permanecer muito mais tempo em terra, guardadas nos hangares.
O artigo "Gasolina cara paralisa 50% dos aviões". publicado no relatório da Gazeta Mertantn de 26 de novembro
do ano passado, intitulado Aviação Executiva, informa que
mais de 50% da frota de 9 mil aviões leves no Brasil está
parada por causa dos altos preços da gasolina de aviação.
De acordo com os dados do artigo, nos primeiros meses
de 1991, o preço da gasolina de aviação manteve-se equilibrado em relação ao da gasolina automotiva. A partir do
segundo semestre daquele ano, porém, os preços começaram
a ter uma variação que atingiu a marca dos 55,20%. Em
abril de 1992, a diferença chegou a ser de 100% e, se se
levar em conta os dez primeiros meses daquele ano, os preços
da AVGAS sofreram um aumento acumulado de 40,48%.
Em dezembro passado, o periódico Aviação em Revista,
a mais antiga publicação aeroespacial na América do Sul,
em seu editorial, apresentou dados surpreendentes em relação
aos custos dos combustíveis de aviação, naquele momento,
afirmando que Hno Brasil, o preço da gasolina de aviação
atinge a casa dos US$1 ,20, enquanto no resto do mundo não
ultrapassa US$0,50. No Uruguai, onde a gasolina é importada
do Brasil, seu custo é de US$0,45. Há alguns anos, quando
nossa gasolina era importada da Venezuela, seu custo nunca
ultrapassou US$0,50."
··
· ··
.
Hoje, a relação entre os preços em cruzeiro e em dólar
está um pouco- menor, Sr'5 e Srs. Senadores, mas, mesmo
assim, persiste uma enorme desproporção entre eles. Segundo
o Departamento Nacional de Combustíveis- DNC, o preço
da A VG AS ao consumidor é liberado, não havendo uma equalização de frete, e a diferença de preço entre a gasolina de
aviação e a automotiva, na Refmaria Presidente Bernardes,
em Cubatão - a única que refma esse tipo de combustível
- é de cerca de 5%, tendo em_ vista sua maior octanagem.
A título de exemplo, já que os preços são diferenciados
em todo o País, o litro desse combustível custa, atualmente,
para o consumidor de Brasília, cerca de Cr$14.()(X),00, enquanto a gasolina automotiva está sendo vendida a Cr$7.000,00
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o litro. A diferença de preço entre elas é hoje, portanto,
de quase 100%, muito embora seja forçoso reconhecer que
sobre o preço do produto na refinaria incide~ o. custo do
frete e, principalmente, a cobrança de ICMS, meXIstente há
alguns anos.
Enonne também, Srs. Senadores, é a difer~n_ça-de preço
entre a A VGAS e o querosene de aviação. Enquanto nos
Estados Unidos da América a AVGAS custa US$0,37 e o
querosene US$0,23, sendo aquela ~penas US~0,~4 mais _car~,
no Brasil, a diferença entre os dots combust1ve1s de avtaçao
é, a preço de Brasília, seis vezes maior, já que apenas o
querosene tem o frete equalizado.
Todos sabemos muiio bem que, desde 1989, dando cum:
primento aos dispositivos constitucionais, o ICMS passou a
incidir sobre os combustíveis. Esse fato, aliado ao custo· do
frete num país como o nosso, tem, _infelizmente,_ um peso
significativo na composição- do preço final do produto.
Sr. Presidente, num país de dimensões continentais corilo
o Brasil, é inegável a necessidade de nos desloca.rmos rapidamente, independentemente dos entraves da avração comercial. As empresas sediadas fora do eixo. Rio-Sã? Paulo e
centro de decisões do País, que é Brasíha, precisam de agth~
dade no transporte. Como bem lembrou o Pres~dente do Con~
selho de Administração do Bamerindus, Maurício Schulman,
ao justificar a existência de uma empresa de aviação entre
as dezenas de empresas que compõem o grupo, "a velocidade
do dinheiro obriga à velocidade física."
A aviação leve 1 no Brasil, é uma necessidade para as
atividades agrícolas e empresariais, e não um luxo. O transporte aéreo de emergência na nossa região - a tegião Amazónica - é muitas Ve-zes a única solução em muitas localidades
no Norte e no Centro-Oeste do País,- onde o acessõ ·e quase
impossível sem o avião.
.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, se não forem tomadas
, providências urgentes para baratear a gasolina de aviação,
a curto prazo, a utilização de aeronaves leves se tomará economicamente inviáVel, prejudicando vários segmentos, pois são
desse tipo 100% das aeronaves das escolas de formação de
pilotos, 80% dos aviões das companhias de táxi aéreo e. quase
a totalidade dos aviões para pulverização agrícola, tão importante para a modernização da agricultura brasileira.
A crise atual desse segmento da aviação civil é grave
e exige uma solução rápida. Para o Brigadeiro Marcos Baptista
dos Santos Diretor-Executivo da Indústria Aeronáutica Neiva, subsidiária da Embraer, recentemente privatizada, uma
das saídas para o problema dos preços sena a redução das
alíquotas de impostos, principalmente o_ ICMS, que incide
com uma taxa bruta de 25% sobre o valor do produto. Segundo
o Brigadeiro Marcos Santos, a adoção de_ss3; propo~ta não
terá maiores conseqüências nã arrecadação, pois, segundo
dados estatísticos, na década de 80, o consumo de gasolina
de aviação em relação ao de gasolina e álcool automotivo
representou somente 0,5% do-tOtal consumido.
.
.
.É preciso que a essa altura outras propos_ta~_ sejam analtsadas criteriosamente para que as autoridades da área econó~
IIiica busquem, urgentemente, uma solução viável para o barateamento do preço da gasolina de aviàção neste País, pois,
caso contrário, é mais um setor da economia brasileira que
terá sua falência decretada.
Era o que tinha a dizer, Sr. PI-esidente.
O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
-a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.

??
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O SR- NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr .Presidente,
Srs. Senadores, na semana passada, o nobre Senador Beni
V eras fez um pronunciamento sobre os malefícios_ causados
à Nação pelo nosso sistema de televisão. Outros Senadores
já haviam abordado o tema antes mesmo de o Sen~dor Beni
V eras fazê-lo; dentre eles, o Exm9 Senador Ronan Tito.
Hoje, o Jornal do Brasil publica artigo de muito peso
ibtitulado "Guerra de Defesa". Nesse artigo, o articulista refere-se à repercussão de um excelente trabalho de Dom Lucas
Moreira Neves sobre os excessos da televisão e a sua relação
com a violência que ocorre hoje no Brasil. Mostra o articulista
que Dom Lucas Moreira Neves, Arcebispo Primaz do Brasil,
plantou uma semente em, campo fértil.
Não é a primeira vez que setores da sociedade se manifestam sobre o assunto. Na própria Igreja, D. Luciano Mendes
de Almeida também, dias atrás, dizia que o Brasil precisava
de uma ética, que se tomava necessário, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, definir não só que queremos do IioSSQ sistema
de televisão como também de toda a imprensa brasileira.
Diz D. Luciano, inclusive, que, mesmo quando os jornais
fingein combater a violência, dela se nutrem e vendem ao
público, a título de combate, obsceni.dades, violência e outras
coisas mais.
Até mesmo os atares, em manifesto, depois do caso tétrico, triste sobre a morte da atriz Daniela Perez, fize_rap1 um
pronunciamento em que diziam que se devia buscar, internamente, um maior código, uma maior moralidade na televjsão
e nas próprias novelas.
E ailida nesse artigo intitulado J accuse, de Dom Lucas
Moreira Neves, Sua Eminência diz que visitou vários países
-mais de sessenta - e em nenhum deles viu uma televisão
tão destruidora quanto a brasileira.
Na ocasião, o Senador Beni Yera,_s falava sobre o perigo
da massificação por baixo. S.Er. disse que os padrões televisivos eram impostos de São Paulo e do Rio de Janeiro para
as várias regiões do Brasil.
Não bastasse toda essa pregação- seja dos Comporientes
desta Casa, seja dos membros da Igreja e de outros setores
-tivemos na semana passada, no festival Hollywood Rock,
um exemplo que indignou a população brasileira: artistas pelo menos se intitulam como tal ~inteiramente drogados
tentavam destruir, na suaapresetitação, o cenário.
Como se- não bastasse já esse exemplo de depredação,
cuspiam várias vezes na lente da televisão ao se aproximarem
dela, desnudando-se diante da nossa juventude, juventude
que deverá ser o futUro do nosso_ P"'ís. E, piór ainda, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, um deles, achando pouco tirar
a roupa, masturbou~se diante da televisão.
No meu entender, deveria haver uma penalidade grave.
Já que a televisão ou_ a impren-sa brasileira não busca fazer
uma auto..:ava.l@ç!o, uma autocrítica, deveríamos nós, que
legislamos neste P:ils, buscar alguma fonna de coibir tamanho
escândalo, porque é exatamente para o segmento da juventude
que esses artistas atuam e o fazem de um_modo mais deletério,
mais perniciOso, cOmo os que devem ter visto no sábado passado. Fiquei chocadíssimo. Conversei com os Srs. Senadores
e todos também estavam chocados sem saber como atuar.
É diante de fatos como esse - inclusive, peçO '3. transciição
do editorial "Guerra de Defesa", publicado no Jornal do Brasil
- que eu pediria aos riobres companheiros Senadores que
começássemos uma cruzada, que fizéssemos uma "guerra de
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defesa", como diz o artigo, para que a Educação em nosso
País possa merecer mais destaque e atas como esse possam
ser coibidos, porque isso não constrói, só destrói a juventude,
a_ moral, a ética, enfim, a Nação brasileira.
Era o que tinha a d,izer, Sr. Presidente e Srs. Senadores.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O NOBRE
SENADOR NO SEU DISCURSO:
GUERRA OE~DEFESA
A repercussão do artigo de Dom Lucas Moreira Neves,
sobre os excessos-da televisão e sua relação com a violência
de hoje no Brasil, mostra que ele plantou semente em campo
fértil. A sociedade estava esperando a voz _enérgica de um
pastor, neste momento em que a confusão de valores propicia
o surgimento de teorias disparatadas que vão desde a pregação
do combate à violência pela violência ou a adoção da pena
de morte como solução para cortar o mal pela raiz.
O artigo de Dom Lucas, de indignação, a começar pelo
título, J'accuse, lembrança de antiga polêmica que também
colocou em xeque valores de um establishment igualmente
decadente, reflete o verdadeiro estado_ de espírito nacional,
cansado das mistificações que nos últimos decênios acobertaram uma situação de falência moral. Ao acusar os meios
de comunicações, e a televisão em particular, de contribuir
para a exacerbaç-ão da violência, dentro de uma crise maior
de ética. Dom Lucas não está sozinho dentro da Igreja.
Um pouco antes, Dom Luciano Mendes de Almeida,
presidente da CNBB, destacou o papel movediço dos meios
de comunicação em hora difícil, chamando a atenção para
a riecessidade de dar prioridade aos valores éticos. "O Brasil
precisa de u_ma ética." E precisa de ética não só___na televisão
ou nos jornais que se nutrem da violência mesmo _quando
fingem combater a violência (é sintomático que a televisão
dentro da qual ocorreu crime hediondo desencadeou campanha pela pena de morte, como se ela própria nada tivesse
a ver com o assunto)? mas também na política. Não é, como
disse Dom Luciano, apenas uma questão de fraude. clientelismo ou vantagens fora da lei, mas toda _uma hierarquia de
valores em que o bem público, e, concretamente,· a criação
de condições dignas para a população brasileira, nem sempre
se mantiveram como o principal ponto de referência da vida
pOlítica.
O caso da televisão é dramático, porque, como voltou
a dizer Dom Lucas, numa entrevista publicada domingo no
Jornal do Brasil, ela concorre para a destruição da famfiia
brasileira: "Já visitei mais de 60 países e, em nenhum deles,
vi uma televisão tão destruidora quanto à brasileira".
Os próprios artistas da televisãe, pelo menos aqueles que
se conscientizaram do papel deletério que este meio de comunicação exerce quando não controla os próprios instiri.tos, afirinam que a renovação do cast artístico nos últimos anos se
fez com gente que "entrou pela janela". A televisão não só
tolera sua auto violentação mas ainda, em momentos de explosão e criminalidade, é a primeira a relaxar e a tirar proveito
comercial dos índices de audiência provocados pelo desregra-mento e a hediondez.
Mais de uma vez o cardeal primaz se referiu diretamente
à novela De Corpo e Alma como exemplo de pregação de
violência moral e até mesmo perversão do ditado latino que
diz que a vida imita a arte, ou sua cOntrapartida de bom
senso-, de que a arte iínita a vida. "Não tenho dúvida de
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que numa mente desequilibrada aquilo que é vivído na televi-

são é copiado na vida real." O exemplo é a criação de clubes
de mulheres, na Bahia, macaqueação de propostas novelísticils
maldigeridas não só por quem as· inventou, mas principalmente
por quem as copia.
A televisão, de acordo com este conceito, "desnatura
a nacionalidade, prepara um futuro sombrio, forma persona--lidades deseducadas, corrompe menores". Por isto, o pastor
propõe uma "guerra de defesa". A sociedade entende a mensagem e se coloca ao lado da Igreja, única institUição nacional
até agora a sair em campo para defender os vãlores da famíiia
tão ameaçados nestes tempos turvos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides) - Consulto
o Senador Gilb~rto Miranda se V. Exa deseja falar agora
ou após a Ordem do Dia?
O SR. GILBERTO MIRANDA -Após a Ordem do Dia,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, V. Ex• prefe.re falar agora ou
após a Ordem do Dia?
.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente,
o que tenho a falar é rápido. Eu gostaria de falar agora,
se não for incómodo à Mesa. Se ela tiver interesse em iniciar
logo a Ordem do Dia, não há problema algum.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. Ex•. pode
ocupar a tribuna. Logo em seguida, iniciaremos a Ordem
do Dia.
O SR. CID SABÓIA DE CARV ALIJO (PMbB - CE.
Pronuncia o seguinte disCUrso. Sem reVisão do orador.) -:-:Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago dois assuntos rápidos
a esta Casa: primeirO, está virando, transformando-se num
costume brasileiro a tentativa de impedir que alguém vá à
Justiça, de que alguém se socorra do Poder Judiciário. Mesmo
em certos Estados, os dirigerites de empresas do Estado têm
punido servidores, quando esses intentam alguma ação trabalhista. Portanto, direito reclamado é, na verdade, a dispensa
imediatamente determinada, a exoneração consumada.
O segundo assunto diz respeito ao futebol brasileiro em
que se gerou uma coisa interessante: a Corifederação Brasileira de Futebol entende como a coisa mais normal do mundo
a coação que exerce sobre os clubes, de tal sorte que eles
não possam comparecer à Justiça. Isso porque a CBF tem
a visão muito infantil de que a sua justiça administrativa e
particular é Poder Judiciário. E mais ainda, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a CBF entende que as normas que ela baixa
são superiores ao ordenamento jurídico do País.
Agora mesmo, no meu Estado, há um clube q1,1e está
sofrendo pressão enorme, porque- re-solveu comparecer à Justiça ComUm.
- Quero dizer que a Constituição- Federal preserva esta
situação: ninguém, a· nenhum título, por qualquer razão, pode
ser impedido de comparecer ao Poder Judiciário. Mas o que
me espanta é que o próprio Poder Judiciário assiste a tudo
isso absolutamente inerte, sem uma atitude. Na verdade, todas
essas posições que visem a: impedir à cidadania o socorro
requerido perante o Poder Judiciário atingem em cheio à própria finalidade desse mesmo Poder. Sabe-se- e isso é razoável
-que o Poder JudiciáriO -funciona qUando provocado. O
Poder Judiciãrio" DãO infCiá ações, mas somente quando atua
jurisdicionalmente; quando atua administrativamente, espe--
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ra-se, no mínimo; do Poder JudiciáriO, a sua j>róiiria--defesa.
Isso que está acontecendo no futebol é realmente absurdo.
Faço registro aqui no Senado, para que conste dos Anais
que esse foi assunto abordado neste dia e nesta hora, dizendo
bem claro que a posição da Confederação Brasileira de Futebol é inaceitável, é sinal de ignorância, é sinal de intolerância
para com a letra constitucional, é sinal de aberração jurídica
do mais pleno conhecimento. E a suprema burrice é entender
que as normas do futebol são superiores à Constituiçâo Federal. Isto realmente é absurdo.
Também, Sr. Presidente, quero dizer algumas palavras
sobre a ex-Prefeita Luiza Erundina, que vai assumir a Secretaria de Administração, após receber o convite do Presidente
Itamar Franco.
Não logrou êxito aquela prévia impugnação do ex-Deputado Luís Inácio Lula da Silva. quando entendeu que a
Prefeita não deveria, ela, em si, decidir e que o Presidente
Itamar Franco nem deveria convidá-la sem consultar o Partido.
Essa disciplina militar do PT foi rompida pela ex-Prefeita
Luiza Erundina, que é uma pessoa necessária aO Governo
Federal, tanto assim que foi convidada e - ainda mais que de sua gestão na Prefeitura de São Paulo não se tem
notícia de desonestidade, da prática de atos inadequados, de
atos indevidos. É, portanto, uma cidadã brasileira plenamente
capacitada, plenamente apta a atingir esse alto posto e a desempenhar essa enorme função, que infelizmente nos traz
à memória o· nome do antecessor, João Santana.
O Sr. Esperidião Amin- Senador Cid Sabóia de Carvalho, V. Ex• me permite um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Com prazer,
ouço V. Ex•.
~ O Sr. Esperidião Amio - Estou acompanhando, certa·
mente com um pouco menos de acuidade do que os Representantes de São Paulo nesta Casa, o-pronunciamentO-de V.Ex•.
Ainda que V.Ex• não o tenha concluído, gostaria de oferecer
a respeito dele três observações, pequenas na extensão, modestas na pretensão, mas sinceras no conteúdo. Conheci a
ex-prefeita Luiza Erundina quando participamos da primeira
reunião dos prefeitos de capitais eleitos em 1988. DUrante
o período de um ano e três meses em que convivemos, fiz
desenvolver um espírito de entrosamento que superou 'divergências e diferenças político-partidárias. Esse entrosamento
prosseguiu com o meu sucessor, o vice-prefeito, -que assUmiu
quando da minha renúncia e estreitOu os laços que uniram
a gestão de São Paulo, a maior cidade da América Latina,
uma das grandes cidades do mundo, patrimóniO de todos nós
- de uma forma ou de outra, um pouco da nossa casa com a nossa querida, conquanto pequena, cidade de Florianópolis. Por isso, na condição de municipalista, de ex-prefeito
duas vezes, não quero me omitir. A administração da Sra.
Erundina foi alvo de críticas. Eu mesmo já as fiz, e companheiros meus do Partido de São Paulo ainda as fazem. Os
jornais de hoje estampam alusões a processos judiciais, verberando algum procedimento administrativo de S. Ex•. No entanto, não pode ser olvidado que a Sra. Luiza Erundina, na
minha convicção, é a pessoa do Partido dos Trabalhadores
que tem a mais ampla experiência administrativa. Nenhum
outro ilustre filiado do PT tem, no Brasil, maior experiência
administrativa que a Sra. Luiza Erundina, que administrou
a maior cidade do País. Segunda observação: a atitude do
Presidente Itamar Franco de procurar - mesmo que algUn-S
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a considerem inusitada --nesta fase do seu Governo diversificar, quase que num caleidescópio, idéias, ideologias, experiéncias, histórias políticas, a meu- ver é válida, merecedora
de elogio. É a postura de alguém receptivo à experiência,
à história e à vida dos outros; portanto não é o procedimento
de uma pessoa dogmática -e o dogmático sempfe me ass-usta,
muito embora eu o respeite. Terceira observação: muito me
assusta - porque os dogmáticos me assustam -- a atuação
da PTPOL. O que é a PTPOL? É a polícia do PT.-É uma
polícia competente, talvc:z a mais prestigiada do mundo por
parte da imprensa. Nem mesmo Goebbels conseguiu, para
a SS, para a GESTAPO ou -para a SA, u:rila corrente tão
enerosa de prestigiamento quanto cons-eguiu-se para a PTPOL. Tudo o que a PTPOL aponta, em princípio, está errado
e o seu dedo está certo, ou seja, o objeto apontado pela
PTPOL sempre é, em princípio, errado, e o dedo pretende
estar sempre dotado daquela flama que o Dom Quixote atribuía ao lanceiro da justiça. A chama votiva da justiça é o
móvel, a energia deste dedo. Quero dizer que nem aceito
esse dedo; não aceito que viceje num regime democrático,
necessariamente pluripartidário, esse tipo- de anátema que
alguém ou algum segmento partidário pretenda estar possuído
do dom de produzir. Por esta razão, ainda que não seja este
um pensamento do meu Partido, quero dizer que a escolha
da Sr' Luiza Erundina tem pelo menos um fato explícito objetivo a jUstificá-la: a sua experiência administrativa. Essa experiênCia é algo objetivo, que ninguém rio seu P"ai"tído tem,
pelo menos no Brasil, a não ser que tenha-administrado algUma
coisa fora do Brasil. Segundo, quando ela se sente tangida,
constrangida pelo seu Partido - que respeito, como partido
político, pela sua luta ideológica, pela sua busca de coerência
- quero, nesse momento, deixar conSigriada ·não apenas a
manifestação da minha solidariedade pessoal, mas a minha
solidariedade política- e, em prindpio, respeito todos, porque cada um faz a sua história dentro das-Siias cfrcunsiiâncias,
e é isso-que toma a- democracia o pior de todos os regimes,
depois de todos os outros -; quero, então, apresentar aqui
a minha solidariedade política e não apenas pessoal. Se é
preciso uma voz, por mais descredenciada que seja,-para dizer
que a S~ Luiza Erundina de Sousa está to:ãiando uma decisão
corajosa e- hícic;la _ao aceitar um desafio; Se fosse ne_cessária
uma voz, esta voz seria a do Senador ESperidião Amin, por
menos credenciada que fosse, para dizer que ela tem o direito
de tomar essa decisão. Nem a PTPOL, nem a pOlíCia do meu
Partido, nem o patrulhamento de partido algum, num regime
democrático, deve prevalecer sobre a consciêncía do indíviduo
político. Não há coletivismo,- riãõ- há grupamento que possa
silenciar a convicção do indívidu_o; isso_é a negação da democracia. E esse cacoete pode até continuar a existir, mas tem
que ser segregado. Venho de uma regiã9·onde é muito difícil
mudar de partido; mas as dissidénciãs são a forma de respeitar
. o indíviduo. Fui disSidente do_meu Partido muitas vezes, e
não participaria de um partido que trata o dissidente que
não é desonesto como se ele fosse um pária: Quando vejo
gente que tem um sofririlento -Político respeitável pretender
atribuir à Sr" Luiza Erundina de Sousa a condição de traidora.
como os jornais estão e~tampando hoje - e há gente respeitável dizendo isso; não quero criticar a natureza da pessoa
que faz essa acusação- sinto-Me no dever de dizer que- essa
acusação não pode prosperar sem a repulsa da maioria expressa, que não pode se oqlitir, çla__spç~edade políti~ brasileira.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Agradeço o
aparte de V. Ex~, e estava fazendo o registro exatamente
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por entender que uma pessoa que tem experiência, que teve
essa sofrida experiência na Prefeitura de São Paulo, está plenamente apta . . . :. . Seja de que partido for - a atender o convite
do Presidente da República, que é, no mínimo, muito honroso~
E, Senador Esperidião Am.in, a função é das mais difíceis,
muito embora tenha sido aviltada - como eu ia dizendo pela passagem tresloucada e destruidora, como um bólido
d~ desgraça, do_ Sr_. João Santana, por esse _órgão tão importante para a administração pública do Brasil. Na verdade,
o serviço público foi destruído, e estou na tribuna apenas
para, falando sobre a ex-Prefeita Luiza Erundina, fazer um
breve reparo, no momento em que ela toma essa atitude corajosa, a algo que li nos jornais: que ela seria contra ã. estabilidade do art. 119.
É pr_~iso di~_r que esse _artigo não_ é mais· a.It~ráyel, porque é uma disposição transitória, que já produziu efeito nos
termos em que foi lavrada, nos termos em que foi concebida
pela Assembléia Nacional Constituinte.
Não cabe, por exemplo, querer emendar a estabilidade
depois que ela é um direito adquirido, depois que os servidores
públicos, que na promulgação da Constituição tinham cinco
anos de tempo de serviço, formaram um direito que é irretocável, inabalável, inatingível.
Não creio também que a estabilidade seja desgraça para
nenhuma administração pública; nã~ deve ser ~ropcço para
nenhum administrador público a estabilidade obtida pelo servidor.
E quero dizer também que o critério sugerido, de que
só teria estabilidade quem tivesse Fundo de _Garantia, pode
parecer muito interessante, mas é um Critério sem base em
nenhuma lei, sem base na Constituição.
_ _____ _
Quei"O ainda acreScentar que- o Presidente Itamar Fi-anco
é um homem afeito às lutas, que saiu das tribunas da oposição;
um homem que sempre questionou as posiçdes em favor dos
oierididos e, por cef!:~, não será no seu Governo que encpntra~
remos interpretações esdrúxulas para a burla do direito ã.dquirido e para a consagração de uma disposição transit6ria que
já operou todos_ os efeitos e que, por isso, só eXiste como
direito positivo, mas não como direito objetivo, porclue já
produziu todos os efeitos; nada mais há a produzir, exceto
nos casos que, pela contemporaneidade, caibam exatamente _no período a que se reporta a COristitUição Fe<!e~.
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. EX' um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ouço V. EX'
com todo prazer.
O Sr, Ney Maranhão - Senador Cid Sabóia de Carvalho,
quero congratular-me com V. EX' nesta oportunidade em que
traz à Casa esse assunto que a imprensa nacional e que o
mundo político estão comentando, a indicação da ex-Prefeita
de São Paulo para a Secretaria de Administração Federal.
Tenho certeza absoluta de que a Prefeita Luiza Erundina
- como muito bem falou o Senador Esperidião Am.im -,
com a sua experiência, com a sua competência, irá sair-Se
muito bem nesse cargo para que foi convidada pelo Presidente
Itamar Franco. Agora, a preocupação do PT, Senador, e,
vamos dizer, da polícia do PT, relaciona-se à possibilidade
da Prefeita Erundina fracassar nesse seu novo cargo, que é
espinhoso, que tem um grande ónus, E a polícia do PT está
preocupada que esse ónus não recaia sobre o Partido. O PT
teve uma posição muito importante no cJ.ue cciilceine ao impeachment e tem, no meu entender, obrigação de dar apoio
ao Presidente Itamar Franco. Mas a preocupação do PT é
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dar apoio e não sofrer o ônus. E a indicação da Prefeita

Erundina, se fosse para um cargo que não tiVesse esse tipO
de risco acredito que o PT ou a uPolícia do PT" não estaria
tão preocupada. Parabéns a V.Ex• e desejo à ex-Prefeita
so no novo cargo que irá ocupar no Governo Federal.
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrigado,
Senador Ney Maranhão, pelo seu aparte tão importante quanto a fala do Senador Esperidião Amiti Que muito ilustraram
a minha palavra. O fato é que acolho como acontecimento
grato para a política nacional a nomeação da ex-prefeita Luíza
Erundina, porque isso ê o modo de distinguir a pessoa que
com correção, com hombridade, dignidade se comportou durante o exercício dó seu mandato, sem o cometimento daquelas falhas que muitas vezes enodoam a vida e o curriculum
de um homem público.
Era o que tinha a dizer, Sr: Presidente. (Muito bem!
Palmas)
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi-.
dência consulta a nobfe Senadora Eva Blay se acordaria em
transferir o seu pronuriciameittõ para após a Ordem do Dia?
A SRA- EVA BLAY (PSDB -SP) -Prefiro falar agora.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Então, a
Casa não terá razão para recusar nem a V. Exa., nem ao
Senador Eduardo Suplicy, ainda porque, sendo ambos do
mesmo Estado, teriam, realmente, idêntico privilégio, podem
até focalizar temas comuns.
Portanto, a Presidência pede. aos Srs. Senadores que per~
maneçam no Plenário porque, após os pronunciamentos da
Senadora Eva Blay e do Senador Eduardo Suplicy, apreciaremos a pauta da Ordem do Dia, que tem matéria da maior
importância a começar pela Lei de Licitações.
Concedo a palavra, portanto, a Senadora Eva Blay.
A SRA- EVA BLAY (PSDB- SP. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, solicitei a palavra
agora porque ainda estou sob o impacto do que presenciei
após o almoço, ao sair de meu apartamento. No centro de
Brasília, cidade moderna, planejada, reconhecida no mundo
inteiro, deparei-me com um caso bárbaro, prirriitivo: uril recém-nascido jogado nwn caminhão de lixo.
Em menos de 24 horas, nesta cidade, capital do Brasil,
dois recém-nascidos são simplesmente jogados no lixo, e eu
me pergunto: que civilização é essa que conduz mulheres,
talvez jovens, talvez adolescentes, ou meninas recém-entradas
na puberdade, sejam obrigadas a se tomar assassinas? Por
que é que temos que conviver com esse tipo de coisa, nós
que somos legisladores, nós que estamos mantendo uma legislação retrógrada, que evita o aborto quando a mulher tem
apenas um óvulo fecundado, apenas um embrião? Não seria
muito mais lógico se descriminalizássemos o aborto e uma
jovem que não pode ter uma criança pudesse interromper
essa gravidez no momento em que esse feto é menos do que
o tamanho de uma unha de um dedinho? Por que é que
temos todos que ficar. vivendo a esse tipo de amargura?
Fico iniaginando a tortura que deve ter vivido a jovem,
a pessoa que foi levada a esse ato de desatino. E com que
direito nos imbuimos do poder de traçar o d!!stino de uma
outra mulher? E observe-se que não é qualquer mulher mas
de mulheres pobres. Pois hoje nos jornais, afirmava-se que
era certamente uma empregada doméstica daquela região.
E ouvi das pessoas que estavam na minha superquadra exatamente o mesmo comentário, que talvez tivesse sido alguma
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empregada doméstica. E, talvez, realmente seja, porque se
fosse uma de nossas filhas, ou uma mulher como eu, teria
procurado um médico e estaria no momento sendo bem atendida; e não teria de chegar a esse tipo de crime. É por isso
Srs. Senadores e Sras. Seiladoras que vou entrar, agora, coni
um projeto não de despenalização do aborto, mas sim de
descriminalização do aborto para que o serviço público atenda
essas empregadas domésticas e essas mulheres que não podem
pagar por um serviço de saúde ao qual elas têm direito, respeitada a sua individualidade e sua posição religiosa. Muito obrigado.
Durante o discurso da Sr' Eva Blay, o Sr. Mauro
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Racliid Saldanha Derzi, 3'~-Se
- cretário.
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Com
a palavra o nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR- EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. SenadoreS e Sras. Senadoras, o Presidente Itamar Franco
havia anunciado que iria eScolher talvez duas mulheres para
o seu Ministério. Na mesma semana, Sua Excelência anunciou
que iria convidar os jornalistas para que assistissem, no Palácio
da Alvorada, ao filme "Lanternas Vermelhas", do quàl ele
havia gostado tanto que pretendia, inclusive, fazer uma sessão·
especial para seus amigos e para a Imprensa. Trata-se de
um fihne muito interessante, ein que um senhor, aristocrata
chinês, vivia num cas-telo, ou numa enorine casa, onde havia
muitos aposentos. A história se pasSa rio final do século passado, ou no início desse século, certamente antes da existência
de energia elétrica; porque as lanternas eram acesas como
velas. Esse senhor tinha quatro esposas. Dia:riameilte, ele
m.an,dava que seus auxiliares acendessem a lanterna vermelha
diante dos aposentos daquela esposa escolhida para aquele
dia ou aquela noite. Na casa ond~ era acesa a lanterna naquele
dia havia um sentimento de aprovação, de regozijo; nas outras,
havia um sentimento de rejeição. E o interessante do filme
é que esse movimento de acender lanternas numa casa e nas
outras, não, acaba resultando num movimento notável de
sentimentos e de ações decorrentes ora do ciúme, o·ra de
inv~ja, ora de preterição ou de escolha. E esses movimentos
são o tema do filme, em alguns há dificuldades imensas e
em outros ocorrem tragédias. ora, parece-me que a sessão
no Palácio da Alvorada ainda não ocorreu, mas o Presidente
I~ar Franco, de forma muito interessante, quase que reproduziu ou fez criar um novo filme, uma nova história de como
os seus auxiliares, oia os seus próprios líderes, ou ministros,
ou auxiliares, foram acendendo lanternas e às vezes deram
indicações de que iriam ace-nder lanternas perante a casa de
certas senhoras ou mulheres e finalmente foram acesas lanternas perante as residências- claro que num sentido figurado
-da ex-Prefeita Luiza Erundina de Sousa e da ecoriomista
Sr" Yeda Crusius. MuitaS outras lanternas foram quase acesas
perante as residências de outras mulheres no País. Mas acabaram não seD.do acesas.
É fato que, ao acender a lanterna vermelha diante da
residência da Sr' ex-Prefeita Luiza Erundina de Sousa e na
casa do Partido dos Trabalhadores, conseguiu o Presidente
Itamar Franco causar um verdadeiro rebuliço; causar um mo~
vimento de energia simplesmente· ex~~aordinário nas mais diversas direções, e que aqui hoje foram objeto de comentários
dos Senadores Cid Sabóia de Carvalho, Esperidião Amin e
Ney Maranhão.

722 Quatta:-feíra 27

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Gostarí8-"de ressaltar que, se perante a casa de Luiza
Erundina, perante a casa do Partido dos Trabalhadores houve
extraordinária_reação, foi exatamirite porque o Partido dos
Trabalhadores reserva para si próprio, e ao longo da sua história, valores extremamente importantes e considera que o programa pelo qual batalhamos pelo País é algo extremamente
sério.
ConSidera também que o Regimento do Partido dos Trabalhadores contém cláusulas que são muito exigentes, exigindo, por exemplo, dos Parlamentares do PT uma contribuição da ordem de 30% da sua remuneração líquida. Todos
os Parlamentares do_ PT respeitam essa norma: Faz parte das
normas do Partido dos Trãbalhadores, normalmente, acolher
as decisões majoritárias tomadas em reuniões, tais como as
do DiretóriO Nacional e as do Encontro Nacional do Partido
dos Trabalhadores.
Para temas de grande relevância, aqueles que são objeto
de debate nacional como, por exemplo, a escolha da República
versus Monarquia ou, em especial, do sistema parlamentarista
versus presidencialista, o Partido dos _Trabalhadores está promovendo um plebiscito interno, após-grarides debates, plebiscito esse que se realizará no dia 14 de março. Posteriormente,
os parlamentares do PT, em pílncípio-, levarão em conta o
resultado deste pro-cedimento, que vai ser o mais democrático
possível.
Ora, por duas vezes o Diretório Nacional já se reuniu.
Entretanto, no dia 22 de novembro último, quando não havia
tomado posse definitivament e o Senhor Presidente Itamar
Franco, o Diretório decidiu que o PT teria um procedimento
de oposição ao Presidente Itamar Franco. Esperava-se, em
função da posse definitiVa do Presidente Itamar Franco, do
dia 29 de dezembro em diante, que o Partido dos Trabalhadores tivesse urna nova reflexão sobre que postura ter diante
do Governo Itamar Franco, porque todos nós reconhecemos
- e temos tido uma atitude de boa vontade para com o
Governo, examinando a definição que passa a ter desde que
ganhou personalidade nova a-partir do impeachment do Presidente Fernando Collor de Mello. E as definições que o Presidente Itamar Franco está tomando desde o dia 29 de dezernbro,-obviarnente, serão objeto de reflexão_ da direção_nacional.
Nas últimas semanas, quando se começou a cogitar da
possibilidade de uma mulher -que poderia até ser a ex-Prefeita Luiza Erundina de Sousa - vir a Ser convidada para
ser miniStra do governo, nós do Partido dos Trabalhadores
começamos a nos preocupar com o fato, no sentido de viabilizar o exame desta situação,--até para que o PT ·pudesse,
inclusive, apreciar se seria o caso de aceitar a participação
de pessoas que tanta contribuição poderiam dar ao Governo
Itamar Franco, no caso específico a Prefeita Luiza Erundina
de Sousa. E foi nesse sentido até que, na última semana,
houve alguns diálogos, inclusive aqui nO Senado Federal, ocasião em que o Presidente do Partido dos Trabalhadores,
Luís Inácio Lula da Silva, conversou muito respeitosamente
com o Líder do Governo no Senãdo, Senador Pedro Simon,
que teve um papel muito importante no estabelecimento desse
diálogo e dessa reflexão. Sou testemunha da conversa do Presidente Luís Inácio Lula da Silva com o Senador Pedro Simon,
explicando a decisão que, em prindpió~- havia sido tomada,
em novembro último, de ser oposição e Que, caso houvesse
convite ao Partido dos Trabalhadores, seria interessante
aguardar uma nova reunião.
_____ _
Acontece que, na sexta-feira, a Prefeita Luiza Erundina,
pela manhã, recebeu, por volta do meio-dia, telefonema do
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Presidente Itamar Franco convidando-a para ser Ministra-Se,
cretária da Administração.
Não há dúvida de que a Prefeita Luiza Erundina constitui-Se num dos maiores patrimóniOS -do PT, ela que foi Líder
na Câmara dos Vereadores por quatro anos, extraordinária
Vereadora, antes, tendo sido líder do Funcionalismo Público
Municipal, como Assistente Social, tornando-se, depois, Deputada Estadual e líder na Assembléia Legislativa.
Durante os 6 anos -de mandato, ela esteve à frente da
construção do PT para, depois, seguir extraordinária trajetória
levando o Parj:ido a ser vencedor das eleições municipais de
1988, perante forças extraordinárias, inclusive do poáúeConómi"co. A Prefeita tornou-se vitoriosa e, cOnsequentemente,
o Partido dos Trabalhadores.
Avalio que, na história do PT, poucas pessoas contribuíram tanto com o Partido quanto a Sra. Luiza Erundina.
Ninguém dedicou tanto sangu~. suor ,lágrimas e garra; nesses
13 anos.
Ora;seria muito posiUVO que,leVando em confa-ã importância não apenas por ser ela rima pessoa de extraOtdináría
capacidade para qualquer função deste PaJs, ·mas levando em
conta a importância da ex-Prefeita para história do Partido
dos Trabalhadores que o Presidente Itamar Franco pudesse
considerar a possibilidade de o Partido ser consultado , independentemente da consulta ser feita a S. Ex' em nome do
País, em nome do Governo.
__ _
O convite à Prefeita· foífeito de urna maneira tal que dificultou esta consulta.
Eu próprio, como o Deputado Eduardo Jorge, e outros
companheiros, na sexta-feira a tarde, em reunião junto ã Lula,
na sede do governo paralelo, ponderamos que seria futeressante que pudesse haver essa consulta. Luiza Erundina telefonou para o Presidente Itamar Franco e explicou as circunstâncias, dizendo que talvez pudesse esperar, antes da posse,
a reunião do Diretório Nacional, onde ela poderia expor as
razões por que considera fundamental a sua contribuição. E
o Presidente Itamar Franco, então, chamado ao telefone, atendeu e disse que precisava da resposta dela naquele momento.
Luiza E-rundina viveu um dilema pessoaffantástico, porque dispunha de 10 minutos para dar a resposta. -Ela voltou
a ligar para o Presidente, depois de nos dizer que aceitou,
porque Sua Excelência não lhe deixara alternativa.
Ora, claro que ela está, portanto, vivendo um drama,
como nós, do PT, estamos. Não somos, Senador Esperidião
Amin, um PTPOL; somoS um pãrtido dos trabalhadores, uin
partido que se leva a sério, um partido cujas decisões são
democraticamente debatidas e discutidas. E se esse problema
está sendo vivido tão intensamente por nós todos, é porque
levamos muito a sério este Partido.
Gostaria de ressaltar que teria sido muito bom que o
Presidente Itamar Franco tivesse dado a possibilidade de a
situação no Partido dos Trabalhadores ser melhor harmonizada. Fico pensando se o Presidente Itamar Franco não poderia
colaborar nessa direção, pois de que adianta ter Sua Excelência a contribuição da ex-Prefeita Luiza Erundina siMplesmente em caráter pessoal, não se levando em conta todo
o peso e importância de Luiza Erundina na história do PT.
Alguns de meus compahheiros dizem: não há alternativa
senão ela se desligar, ou então nós a desligaremos. Ora, na
m_edida em que este tema fOi trãzido aqui, quero dizer do
meu esforço, tendo em vista o respeito que tenho pela companheira Luiza Erundina de Souza, em procurar encontrar uma
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saída harmoniosa, tanto para o País quanto paia os objetiVos
maiores do Partido dos Trabalhadores.
Considero a ex-Prefeita Luiza Erundina uma pessoa capaz
da catalisar transformações, não apenas no âmbito da própriã.
Secretaria da Administração, para a qual ela foi convidada.
Ela é capaz de dinamizar transformações no sentido positivo,
no sentido inclusive daquilo que nós, companheiros do PT,
avaliamos como importante para o País, de ela poder contribuir para o Governo como um tOdo, ainda mais ao lado de
pessoas como Walter Barelli e outras que estão neste Governo.
Não conheço bem a nova Ministra Yeda Crusius~ Para
formular uma opinião a seu respeito precisaríamos conhecê-la
melhor para saber se não será mais um fator de transformação
positiva. E aqui faço um paralelo com outro fi~me tão interessante que é a história de "Bagdá. Càfé". Trata-se de uma
senhora que chega a um vilarejo, no meio do deserto, onde
havia um motel e um posto de gasolina e que está praticamente
amorfo, morno; mas ela o modifica, transforma inteiramente
a vida daquele lugar, das pessoas·, graças a sua energia catalisadora de transformações. Quando ela sai do 1ugêir, _o mesmo
volta a ficar praticamente sem vida. Quando cita retorna ao
__ _
vilarejo, a vida chega novamente.
Considero importante a capacidade que tem a ex-Prefeita
Luiza Erundina de transformar situações. Ela provou isso
quando esteve na Câmara Municipal, na Assembléia Legislativa e na Prefeitura de São Paulo. Vamos esperar que através do diálogo possam o Presidente Itamar Franco, o Presidente do PT e Luiza Erundina encontrar uma solução que atenda aos interesses nacionais e do Partido dos Trabalhadores.

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Eduardo Suplicy, como V. Ex', também não conheço· ·a Ministra Yeda
Crusius. Li, porénf, declaração dela no sentido de que não
seria possível, à altura do nosso tempo, cogitar-se de simples
economia de mercado nem de ação de livre iniciativa exclusiva;
que era preciso a presença_ do Estado exef?endo um controle
sobre a economia. Fiquei muito Satisfeito-ao ler essa declaração, que me pareceu compatível com a posição progressista
do Estado no mundo de nossos dias. Ao mesmo tempo, entendi que, tendo ela esse ponto de vista e tendo sido convidada
para exercer o cargo de Ministra, o Governo Itamar Franco
está progredindo do regime puramente liberal para um regime
socializante, no sentido de garantir a presença do Estado como
força mantenedora do e~ilíbri_~-~~~--r~~l!Ç~~~-~~~-~1!1-~~-·--~-~~
tOii-que -0-PiftidÕ- de V. Ex~, por sua natureza e
pelos que o compõe, certamente também estarão considerando esta circunstância.

certO -ae

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço o aparte, nobre
Senador Josaphat Marinho.
__ _
Ouvi algumas das declarações da Ministra Yeda Crusius,
onde ela coloca que a liberdade de mercado é algo que precisa
ser visto qualificadamente. Ouvi também déclarações dela
de como o_ Brasil estaria pagando mais do que deveria em
termos do serviço da dív'da externa, que avalio como positivo.
Observo também que efa se dect..rou como-tim-a neokeynesiana, quem sabe uma pós-keynesiana. Entendo essa qualificação como a de uma pessoa que quer ver um· éOi'ltróle civilizado da economia pelo Estado.

723

Mas gostaria de ver mais detalhadalneriie-os seUs pronunciamentos para conhecer, em especial, a prática do que ela
colocará pela frente como instrumentos de política económica.
Assim, Sr. Presidente, quero dizer que exatamente em
função do respeito que damos às nossas resoluções, à nossa
prática é que essa decisão da ex-Prefeita Luiza Erundina está
por causar tamanho rebuliço na nossa Casa.
Mas nosso Partido está acostumado a enfrentar, democraticamente, decisões de grande relevância, e este episódio certamente contribuirá para que VenhamOs a refletir e concluir
d~ mc.:Jhor maneira para os objetivos maiores que temos para
o Brasil.
Muito obrigado.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alfredo Campos - Aureo Mello - Carlos De~earn Dario Pereira - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy Gerson Camata - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira
......,... João Calmon - Jonas Pinheiro - José Fogaça - José
Richa - José Samey - Lourernberg Nunes Rocha - Luiz
Alberto - Marluce Pinto - Nelson Carneiro - Ney Maranhão - Ney Suassuna - Onofre QUinam.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 68 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 59, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336, c, do Regimento Interno.)
Continuação da votação, em turno _suplementar,
do SubstitutivO do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n" 59, de 1992 (n"' 1.491/91, na Casa de origem), que
regulamenta, o art. 37, inciso XXI~ da-Constituição Federal, institui normas para--licitações e cqritratos dã:
Administiação Pública dá outras providências~ tendo
Parecer, sob à" 14, de 1993 ·, da Comissão
-Diretoi'a, oferecendo 3 Redação do Vencido.

e

(Dependendo de Pareceres sobre as Eme~das de
Plenário.)
A matéria constou da pauta da sessão extraordinária do
dia 21; quandoJoiapro:vado.o Substitutivo,- em turn0-ú.nioo.A matéria estava em regime de urgência de acordo com
o art. 336, b, do Regimento Interno.
-Passa-se à imediata apreciação do projeto, em turno su__
__
plementar.__
_
Na discussão da matéria foram apresentadas 90 emendas.
Foi emitido parecer parcial sobre emendas de Plenário,
em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, favoráVel às Emendas n~s 8,9, e 46; favorável, nos termos
da subemenda que apre~enta às de n;lõ 16 e 30; pela rejeição
das de no;-s 1 a 7, 14, 15, 17 a 19, 23, 24, 25, ~26; 28, 31,
32, 34, 36 a 43, 45, 47 a 49, e pela prejudicialidade das emendas
de n~ 10 a 13, 15, 20; 21; 27 e 33.
-Nos termos do art. 140 do Regimento Interno, concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon para concluir
,o parecer sobre as emendas de Plenário.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
quinta-feira, dia 21, fizemos o relato do nosso parecer sobre
'50 das 90 emendas que foram apresentadas em Plenário e
na Comissão específica, sobre essa matéria. Nesse dia, analisamos 49 dessas emendas.
Apresentamos, agora, as emendas restantes com os respectivos pareceres.
Quero salientar a nossa satisfação Por termos a hOnra
de fazer o relatório dessa importante matéria e dizer que
somos favoráveis ao número apreciável das emendas aqui
apresentadas e que elas se identificam corri a filosofia apresentada neste projeto.
Passamos a apresentar, inicialmente, Sqbemenda à
Emenda n9 22, do seguinte teor:
Subemenda à Emenda n' 22:
"Inclua-se o seguinte inciso XI no art. ~2 do Substitutivo:
Art. 22.
XI --Na contratação de instituição nacional, sem
fim lucrativo, incUmbida, regimental ou estruturalmente, da pesquisa, do ensino, do desenvolvimento institucional, científicõ ou tecnológico, desde que o pretenso
contratado detenha inquestionável reputação éticoprofissional.'"
Trata-se de uma subemenda à emenda do Senador
Nelson Carneíro.
Justificação

Pretende-se, com essa emenda, aperfeiçoar a redação
oferecida pelo Senador Nelson Caineiro para emenda já adotada neste relatório.
Com efeito, a redaçáo anterior já observava, à risca:
possibilitaria exCluir instituições de larga e comprovada tradição que, sem fins lucrativos, e há décadas, prestam inestimáveis serviços, pelo simples fato de não se enquadrarem
diante da especificação do referido dispositivo objeto da emenda em questão.
Emenda n• 29, do Senador Cid Sabóia de Carvalho.
Acrescentewse no final do § 59 , do art. 30 do projeto
o seguinte:
- "nem nos casos de aquisião de bens e serviços
realizada por unidades administrativas sediadas no exterior".
Justificação
. O acréscimo ora proposto é essencial quando conjugado
o dis-posto no art. 30 e seus parágrafos com o que se propõe
no art. 119 do projeto em exame.
O parecer é-favorável.
Emenda n' 89, do Relator.
"Inclua-se no art. 22 d() Substitutivo o seguinte
inciso:
XII - Para a aquisição- de bens e serviços por
intermédio de organização internacional,·desde que o
Brasil seja membro, e nos termos do acordo específicO,
quando as condições acertadas forem manifestadamente vantajosas para o Poder Público."
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Justificação
A presente emenda, de nossa autoria, contempla hipótese
em que a Administração Pública pode, contingencíada por
pressões do mercado i_nterno, adquirir no exterior, das entidades que menciona, bens e serviços a preços muito inferiores
aos internos, preenchendo, assim, lacuna da legislação brasileira que o projetO e-o sUbstitutivo não contemplavam.
Emenda n' 90:
"Inclua-se no art. 47 do Substitutivo o § 4~:
§ 49 No ato da liquidação da despesa por serviços
de contabilidade, comunicarão aos órgãos incumbidos
da -arrecadação e--fiscalização de tributos da União,
Estado ou Município, as características dos valores pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei n 9 4.320.''

Justificação
O Relator pretende, com a presente: emenda, criar
formas de colaboração dos órgãos públicos em geral com o
fisco, a fim de tornar mais eficientes os instrumentos_ de
arrecadação de tributos nos negócios em que a Administração
Pública participe.
·
Subemenda à Emenda n9 35.
"Dê-se a segúinte redaçáo ao art. 41 do substitutivo:
Para a realização de o,bras, prestação de setviços
ou aquisição de bens, com recursos provenientes de
financiamento ou doação oriundos de agência oficial
de cooperação estrangeira ou organismo financeiro
multilateral d_e que o Brasil seja parte, poderão ser
admitidas na respectiva licitação-, rílàfiliâos os princípios basilares desta lei, as normas e procedimentos
daquelas entidades e as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais
aprovados pelo Congresso Nacional."
Justificação
A presente emenda é do maior interesSe_ do País, tendo
em conta, sobretudo, a captação de recursos e_xternos.
Emenda n' 50- Senador Júlio Campos.
"Açrescente-se ao § 1? do art. 53 e rellllmere-se
o parágrafo único.
Os contratos de obras e serviços, especialmente
os serviços técnicos especializados, que utilizem mãode-obra intensiva pnderão prever adiantamento de pagamento, desde que não superiores ao valor de cada
etapa em que se subdividir a sua execução e desde
que seja prestada garantia numa das modalidades previstas no art~ 54."_
-

Justificação

Parecex; pela rejeição, por conti3riar princípio consagrado pela cultura administrativa e escUlpida na legislação
pátria, além de incompatível com o§ 2? do art. 47 do substitutivo, onde é notóriá a impossibilidade de pagamento antecipado com recursos -públicos, ainda que inerente à parcela
de entrega futura de bens, obras ou serviços a executar.
Subemendas às Emendas n,.s 51 e 51A
"Dê-se ao § 3? do art. 54 a seguinte redaçáo:
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§ 3" O seguro-garanfia, que cobrirá, no mínimo.
15% do valor do contrato, será exigido na contratação
de obras e serviços de grande vulto, podendo ainda
ser exigido na contratação de obra e serviço de médio
e pequeno vultos, desde que a sua necessidade seja
justificada em prévio e -integre- parecer técnico constante do processo e, prihcipalmente, não contemple
custo ou valor de cobertura que impeça ou restrinja
a participação de cJ.ualq-uer interessado e que ainda
atenda aos demais requisitos do instrumento convocatário.4'

Justificação
Tal proposta visa, sobretudo, possibilitar a exigência do
seguro-garantia também nas contratações de médio e pequeno
vulto, desde que mantida a competitividade da licitação em
toda a sua esséncia e assegurada a efet_iva escolha da proposta
mais vantajosa para o erário público.
Emenda n' 51-B e 52:
Prejudicada, pois o que a emenda propõe já foi objeto
de nc_ssa apreciação na análise das Emendas n"'s 51 e 51-A.
Emenda 51:
"Dê-se ao § 3"' do art. 54 a seguinte redação:
Art. 54 ................ " ............. '"~m .............. .
§ 3~> O Seguro-Garantia, que cobrirá, no mínimo~
15% (quinze por cento) do valor do contrato, será
exigido na contratação de obras e serviços de grande
vulto."
Justificação
Pela rejeição das presentes emendas, pois o § 3"? do art.
54 do substitutivo recebeu proposta de subemenda quando
do parecer sobre as Emendas n' 51 e 51-A, o qual também
tratou do Seguro-Garantia.
Emenda n' 53:
"Dê-se ao art. 54, § 3~, a seguinte redação:
No caso de obras, serviços c compras de grande
vulto, será exigida a prestação de seguro-garantia de,
no mínimo, 25% do valor do contrato."
Somos pela rejeição da proposta, por já termos
apresentado texto no sentido de aprimorar o tratamento dado pelo substitutivo, no tocante ao seguro-g~rantia
(art. 54, § 3').
Emenda n9 54: Senador Nelson Wedekin.
"Suprima-se o inciso I do art. 56 do Substitutivo
ao Projeto de Lei da Câmara n" 59, de 1992."
Justificação

Com as nossas escusas, opinamos pelo não-acolhimento
da presente emenda, tendo em vista que o texto adotado
no inciso I, art. 56, do sub&titutivo, é mais consentâneo com
as diretrizes constitucionais pertinentes à matéria.
O contrato administrativo admite cláusulas exorbitantes
que excedem do direito com~m para consig~ar uma ~antagem
à administração. Nesse particular, a doutnna é umforme ao
admitir que o poder de alteração e rescisão unilateral do contrato administrativo é 1fü.~-rente à administração e pode ser
exercido, mesmo que nenhuma cláusula do instrumento contratual o consigne.
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Dessa forma, no entendimento dos mais ilustres administradores do País, nenhum particular, ao contratar com a administração, adquire direito à imutabilidade.
Somos, portanto, pela rejeição.
Emenda n" 55:
Justificação
Somos pela rejeição, tendo em vista que o legislador
constitucional, conforme o§ 1~ do art. 167 da Carta Magna,
normatizou os íiwestimentos cuja execução fossem além do
exercício financeiro, indicando que os mesmos deveriam ser
incluídos no plano plurianual, constante do§ 19 do art. 165,
§ 19, da ConstituiçãO Federal. Daí por que informo ao nobre
colega termos optado pelo limitador de 5 anos, apesar de
estarmos cientes de que em casoS excepcionais, devido às
dificuldades de execução orçamentário-financeira-, algumas
contratações têm problemas devido ao prazo superior aos 5
anos para a sua execução. O que não ficaria- ao desamparo
legal, porque o mesmo § 1o do art. 167 da Constituição Federal
dispõe sobre a possibilidade da lei que autorize esses investimentos de longa duração.
Emenda n" 56:
Justificação
Com as nossas escusas ao Senador Júlio Campos, entendemos que o texto constante do substitutivo é mais claro,
é mais objeti":o _e por isso mesmo não subsiste em dúvidas
quanto a sua determinação. Tendo em conta que o § 3_9 do
art. 55 do substitutivo já cOntempla texto idêntico, opinamos
pela rejeição da presente emenda.
Emenda n' 57:
"Acrescentem-se os seguintes parágrafos ao art.
56:
§ 19- As cláusulas econôri:Iico-financeíras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser
alteradas sem prévia concordância do contratado."

Com as nossas escusas, opinamos pela rejeição da presente
emenda, tendo em conta que o restabelecimento do equihbrio
económico-financeiro do contrato, também denominado de
equação financeira, dar-se-á na forma da legislação processual
civil, conforme disposição já constituída no 4 7º do art. 63
do substitutivo.
A adoção da emenda representaria ruptura- à lógica do
projeto e à própria validade interna do texto, pois já está
assegurado ao contratado o reajuste desde a data limite do
recebimento da proposta(§ 5', art. 43 do substitutivo), para
não mencionarmos -a obrigatoriedade da atualização monetária de débitos em atraso nos termos do § 2~ do art. 47
do substitutivo.
Emenda 58: Senador Julio Caffipos.
''Incluir parágrafo único aO art. 56, com a seguinte
redação:
Parágrafo único. Na hipótese do inciso I deste
artigo, deverá ser mantido o equilíbrio. económico-financeiro do contrato, respeitado o direito do contratado à justa remuneração."
Justificação ·
Somos pela rejeição da emenda face ao posicionamento lógico, antagónico, implicitado no parágrafo 79

726

Quarta-feira 27

DfÁRIO DO-cONGRESSO NACIONAL (Seçáo II)

do art. 63 do substitutivo, o qual confere ao Judiciário,
neutro por sua natureza, a competência de apreciar
os pleitos e restabelecimentos da equação financeira,
na forma e condições da legislação do Processo C_ivil.
Emenda n' 59:
"Incluir no art. 63, iilciso II, a letra "d", com
a seguinte redação:
II - por acordo das partes
a)
b)
c)
d) -
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Justificação

Pela rejeição.
Até mesmo para manutenção da coerência e da validade
interna, urna vez que o substitutivo, ao abominar a imp-rovisação- haja vista a exigência do projeto detalhado- quer
requerer da Administração planejamento prévio - procura
restringir ao mínimo possível a necessidade de alteração do
projeto original, seja assírn inerente a obra, serviço ou com~
pra.
Emenda n" 64:
Justificação

para restabelecer a relação que as partes
pactuaram inicialmente, entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa
remuneraçiio da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do inicial equihôrio económico
e firia:nceiro do contrato."
Justificação

Somos pela sua prejudicialidade,-pols o rest~belecimento
do equilíbrio económico-financeiro dar-se-~ na via judicial,
na forma da legislação processual civil, como já tive oportunidade de mencionar nos pareceres- dados às emendas anteriores.
Emenda no 60:
Justificação

Com as nossas escusas, opinamos pelo não-acolhimento
da presente emenda, tendo em vista que o texto adotado
no substitutivo, conforme já pude manifestar publicamente
nos comentários feitos às emendas anteriores, está formulado
no sentido de que o reequilíbrio económico-fina nceiro darse-á na forma da legislação processual civil, ao tempo em
que lembrari'l que o § 5~ do art. 43 do substitutivo assegura
o reajustamento dos preços desde a data de abertura das
proposta~, além de o § 2" do art. 47 assegurar ao contratado,
que é mais do que justo, a atualização monetária dos débitos
em atraso.
Emenda n' 61 :
Justificação

Considerando que a proposição possibilita a correção do
valor de proposta e a atualização dos débitos em atraso, bem
assim a criteriosa-definição de reajustes nas contratações por
prazos superiores a trinta- dias, não há que falar no instituto
do equilíbrio econõmico.:-rmailcciro senão por-via judicial, nos
termos do art. 63, § 7•.
Daí o parecer pela rejeição da emenda.
Emenda n<? 62:
--

Tendo em conta o conteúdo da presente emenda, que
colide com as linhas gerais adotad3;5 pelo substitutivo, particularmente quanto à parcimónia dos gastos públicos, opinamos,
com as nossas escusas, pela rejeição da Emenda n" 64.
Os custos de aquisição dos materiais para obra ou serviços
suprimidos. nos termos do § 1" do art 63 do substitutivo,
não devem ser objeto de correÇão, ao nosso_ ver._
Emenda n\' 65:
Justificação
OpinamoS -pela prejU.diCíàfidade da_ emenda, urna vez
que o reequilíbrio da equação econôrriica, -conforme§ 7~, art.
63, do substitutivo. aliado aos motivos alegados. Quanto às
análises efetuadas sobre as Emendas n\'s 57 e 58 dar-se-ão
sempre via esfera judicíal.
A Emenda n" 66:
Justificação

Opinamos pela rejeição. cujo § 79 , do art. 63", do susbstitutivo, sinaliza na busca do reequilíbrio econômico-finacefro
através de um árbitro neutro, no caso o Judiciário, procedendo-se na forma da legislação processual civil, como já teve
inúmeras oportunidades comentários nesta Casa, quanto a
pareceres emitidos sobre matéria semelhante.
Emenda n'' 67:
Justificação

Somos pela rejeição, pois a avaliação do desequilíbrio
da equação financeira deve ser realizada via judicial.
Emenda n'' 68:
Justificação

A emenda destoa da lógica do s~bstitutivo e expressa
no art. 76, o qual não contempla a hipótese de suspensão
temporária. até pelo fato de a gestão pública estar sujeita
a alguns empecilhos de ordem orçamentária e outros que
recebem a deviaa justificação doutrinária na teoria da imprevisão, razão pela qual somos pela rejeição dá emenda.
Emenda n" 69:
Justificação

Justificação

emenda, _de autoria do nobre Senador Júlio Campos,
aprimora, significativamente, o texto da proposição, razão
por que opinamos pela sua aprovação.
Diz a emenda:

Pela rejeição, tendo em vista que o substitutivo já contempla de forma neutra, ética e efiCaz, o mecanismo de busca
do restabelecimento de equação financeira,-ou-seja, da relação
que as partes estabelecem inicialmerite- no ajuste entre os
encargos do contratado e a retribuição para justa remuneração
da obra, do serviço ou do fornecimento~
Conforme já comentei em pareceres dados às emendas
57 e 58, a correlação econômicO-financeira entre o objeto
do contrato e a sua remuneração previne-se na forma judicial.
Emenda n" 63:

"Dê-se nova redação ao inciso XVI do art. 76, como
segue:
XVI- O atraso superior a 90 (noventa) dias dos
pagamentos devidos pela Administração, decorrentes
c_le obras, serviços ou fornecimento,_ou ~arcelas destes,
Já recebidos ou eieCutãdás, sãlvá effi--caSo de calamidade pública, grave perturbaçã-o da ordem interna ou
guerra."
Somos pela aprovação dessa emenda.
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Emenda

n~

70:

Justificação
Com as nossas escusas, ópiil"aritos pelo não acolhimento
da presente emenda, tendo cm conta que o texto adotado
pelo inciso IV art. 77 do substitutivo é mais consentâneo com
o posicionamento firmado pela doutrina do Direito Público.
A proposta, se acatada, daria prerrogativas ao contra~
tado, quando a res.cis_ão_ oU não do contrato_- o_que nos
parece inaceitãvel - colocaria o contrat~ ~dminiStrativo em
condição similar ao contrato priyado, no qual as partes se
igualam na execução ·do avan_çado Ol1: 1 em <?U~ra~.__e_alavras,
colocaria o interesse público no mesmo nível do interesse
individual de contratação.
A doutrina nos diz que nos contratos administrativos ca~
bem normas de Direito Privado, mas essas só se aplicam suple~
tivamente às regras do Direito Público, desde que não conflitem com o fim stiprelno da administração que é realização
do bem comum.
Emenda n' 71:
Justificação
Com as nossas escusas, opinamos pela rejeição da presente emenda, pelos mesmos motivos apresentados ao comentar a Emenda n"' 70, pois, enquáiito nas avanças do Direito
Privado dominam as regras de que o con~rato do lex inter
partes, sujeito ao princípio nos ajustes do Direito PUblico,
prevalece em favor da administração, o jus vafi.ãtidum autoriza
a modificação Unilateral do contrato, sempre que o interesse
·
público assim o exigir.
Emenda n' 72:
Justificação
Com as nossas escusas, opinamos-pela rejeição da presente emenda, tendo em conta que o texto foi dado pelo
substitutiVo de maior abrangência da matéria, art. 81, inciso
IV, ao tempo em que não restrj_l!ge por esfera de administração
aos efeitos da dedar3.Ção- de idoneidade.
Art. 73 -.a presente emenda, efetiv~~~nte, aprimora
o texto da proposição o· que nos leva a pugnar pela sua aprovação.
Desse modo, tomamos a justificação do nobre colega,
como se nossa fosse, poi"s apesar de a providência ensejar
pequenos custos_ adicionaiS, os mesmos não chegam a s_er onerosos, sendo tal fato faCihiiente verificado com uma criteriosa
análise do custo/benefício.
A emenda, da qual somos a favor, diz o seguinte:''_ Incluase § s~ ao art. 81 do subStitutivo, cóm a seguinte red_açcio:
§ 5' - As sanções previstas nos incisos III e IV deste
artigo serão divulgadas em órgão de imprensa de maior divulgação no local". Fácil de entender o significado e alcance
dessa emenda.
Emenda n' 74:
Justificação
A emenda em questão aprimora o texto do substitutivo
em seu parágrafo único do art. 86, razão pela qual opinamos
pela sua aprovação.
A emenda, de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho,
diz o seguinte: HModifica-se o ·parágrafo único do art. 86
que passa a ter a seguinte redação:
·
-Na mesma pena. incorre aquêle
tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, benefi-

que.
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cio u-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal para celebrar contrato com o Poder Público." __
Somos pela aprovação da emenda.
Emenda n'' 75:
Justificação
A emenda, de autoria do nobre Senador Garibaldi Alves
Filho, âprimora o texto do substitutivo em seu parágrafo Unico
<;io art._ 89 1 raz_ão pela _qual opinamos pela sua aprovação.
: _E_!Qenda n• 76:
Teni O seguinte teor: "Desviar recursos da merenda escolar, subtrair dinheiros públicos destinados ao amparo à velhice,
apropriar-se indevidamente de recursos _destinados aos flagelados, apropriar-se de verba destinada à saúde, à educação,
enfim, locupletar-se com recursos públicos, utilizando-se de
artimanhas, de engenhosidade_ ou artifício~ nas_ licitações con~
tituem ato ilícito, os quais mais que hediondos, porquanto
o bem comum e o interesse da sociedade sobrepujam qualquer
outro interesse."
Justificação
Um país sério e respeitado só se constrói, foijando um

caráter nacional forte e inabalável e na medida em que suas
instituições puderem pautar seus procedimentos- ao abligO-de
leis que inibam ou desencorajem a ação deletéria de interesses
escusas ...
A regra do art. s~ da Constituição Federal não consigna
numerus clausus. O que_ nela se contém é uma diretriz ao
legislador, para que nas hipóteses ali previstas em crim~ tenham comin3ção especial. Não quer dizer que outros crimes
_de igual gravidade não possam ser co-nsiderados inafiançáv~is,
Por essas razóe~ e com as nossas escusas, somos pela
rejeição da emenda do meu prezado Companheiro Iram Saraiva.
Emenda n• 77:

J pstificação
Opinamos pela rejeição da emenda em questão, pois a
mesma contempla idéias divergentes do nosso entendimento
e da linha lógica do substitutivo.
Não rarO, os auditores do Tribunal de Contas e das Secretarias de Controle Interno deparam-se com notas fiscais frias,
falta de comprovação de regularidade fiscal, de contratados,
que justifiCam - e nisso faço questão - a possibilidade_ de
que concerne às contratações feitas em exame de documentação contábil, fiscal e comercial das empresas contratadas.
Vive-se no B-rasil momentos decisivos à moralidade para
com a Coisa pública, um verdadeiro compromisso ético com
as gerações futuras de brasileiros em que qualquer possibilidade de moralização deve ser acatada por esta Casa sob
pena de sermos omissos._ Ademais, é comum e tranqüila a
fiscalização das empresas privadas no tocante ao cumprimento
das obrigações fiscais pelos auditores da Secretaria da Receita
Federal. Então, por que motivo não poderia o Tribunal de
Contas, órgão constitucionalmente constituído para·o controle
das despesas públicas, fiscalii.:ir a estrutura das empresas privadas apenas no que tange à contratação com o G~_~erno? Daí
por que rejeitamos o" Substitutivo da Emenda n9 77.
Na minha opinião. trata-se de uma questão, talvez, a
mais importante que temos nesse SlJ.bstitutivo. Defendemos
a tese de que, provada a corrupção,_ o Tribunal de Contas
deve ter a autorização para entrar na conta da empresa acusa~
da. Sr. Presidente, provada a corrupção, entra~se na empresa
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estatal, chama os funcionárioS e os pune. Faz-se tudo com
o corrupto, mas nada com o 'orruptor. Não se toma nenhuma
providência com_ relação àquele que exerce o papel ativo na
corrupção. O Tribunal de Contas quer olhar a empresa não
no seu total, no seu global, mas ali naquele contrato, naquela
hofa, na realização que desempenha com a empresa pública,
com a obra pública. A nosso ver, o Tribunal de Contas tem
que ter direitO a fã:rer·a fiscalização.
Em outras palavras, de acordo com o nosso projeto, com
o nosso substitutivo, temos que agir com todo rigor em relação
ao corrupto, mas temos que agir com todo rigor com relação
ao corruptor. Em assim fazendo, estaremOs atuando a favor
de 95% ou mais dos empresários brasileiros; estaremos dando
força para o empresário brasileiro- para aquele lJ.ue é sério,
para aquele que é digno, para aquele que é honesto, para
aquele que é decente e para aquele que tem, no corruptor,
alguém que lhe impeça de trabalhar com dignidade. Somos
contra essa _emenda, pOrque. a filosofia do nosso projeto é
exatamente esta: permitir que, daqUi párã. -diante, o Governo
tenha condições de investigar não só o corrupto mas também
o corruptor. Aprovado o projeto, o Governo terá obrigaÇãO
de observar a empresa pública, o funcionáriO, o cidadão, o
diretor que cometeu o deslize, mas também aquele que praticou o ato, o que comprou, o que pagou por essa ação, enfim
o que realizou o fato da imoralidade.
Vou ser muito_sincero: essa ~m~nda do meu substitUtivo
não é de minha autoria; é do_ Tribunal de Contas. Foram
os Ministros do Tribunal de Çontas que disseram· que não
têm os instrumentos para avançar na luta além de um determinado ponto. Sua competência se limita ao pólo pássivo da
corrupção: a figura do cidadão ou da empresa estatal envolvida. Dali em diant.e, u mais, "o plus", que é investigar o
cidadão que faz a corrupção, hoje, a lei não nos permite.
O nosso projeto tornará isso possível.-Pod ...-se argumentar
que isso significaria interferir na empresa particular. Rebato:
empresa particular que fez um contrato com o Go_verno para
realizar uma obra pública.
Sei que a imprensa está publicando notícias sobre o a.ssunto, sei que existem lobbies, sei que existem manifes_tãções
a respeito da questão, mas digo: a filosofia da seriedade do·
que se quer nas licitações _está aqui nesta emenda, está aqui
nesteprojeto.
-~--~---·
Quando o PC Farias, meio deboch~do, disse em seu depoimento na nossa CPI que tem que haver seriedade e que
há uma hipocrisia com relação a gastos, em parte ele pode
ter razãQ, Sr. Preside.n.te. Temos que analisar dois aspectos:
como entra o dinheiro para a campanha política e como se
realizam as obras públicas. Porque na campanha política, a
empreiteira dá dinheiro para que o candidato ganhe e, depois,
nas obras públicas, terminam acontecendo as coisas, para que
seja cumprido o que foi prometido na campanha.
Por isso, Sr. Presidente, considero da maior seriedade,
da maior importância, do maior significado a manutenção
da filosofia_do substitutivo. Entre os vários itens, esse talvez
seja o mais-irifportante. Pretendemos, _na análise da adrninis- _
tração das obras públicas, examinar o seu contexto geral,
que envolve muitos, envolve todos. É Presidente ·hojê o Sew
nhor Itamar Franco; ontem o foi o Sr. Fernando Collor; há
neste plenário quem já foi governador, quem já foi ministro,
quem já for-prefeito, quem já foi secretário de Estado. Na
hora de escolher alguém para um cargo público, n'ão temos
a garantia de que aquele cidadão continuará com o conceito
que temos dele; arriscamos. Dos 100 milhões de brasileiros,
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20 milhões estão em condições d_e ocupar cargos públicos.
No entanto, empresas que têm condjções de corromper, essas
são reduzidas, são limitadas. E o que temos verificado? A
corrupção existe em certos setoi"es do Governo desde 50 anos
atrás. Há setores do Governo -não ficaria bem citá-los aqui
-que têm estado envolvidos em corrupção ao longo do tempo; setores relacionados com licenças, autorizações, importações; enfim, setores os mais variados. Por esses órgãos, nesses
cinqüenta anos, passaram dezenas, centenas de funcionários,
alguns ~fastados por corrupção. Se_não se inverter a figura
do corrupto, de nada adiantará. porque a empresa que corrompe continuará insistindo. Se não começarmos a agir nessa
minOria, que são as empresas imorais que praticam a corrupção, não adianta querermos buscar a seriedade da administração da coisa pública.
Emenda n"' 78:
Justificação
O nosso parecer é pela rejeição. É idêntica à emenda
anterior, Sr. Presidente; portanto os motivos de tê-lã. rejeitado
são absolutamente os _mesmos referidos anteriormente.
Emenda n' 79:
Justificação
Somos pela rejeição. É a mesma emenda anterior, Sr.
Presidente, e os motivos da rejeição -sãc,- os mesmos a que
me referi anteriormente.
Emenda n' 80:
-Justificação

Nosso parecer é pela rejeição, pois a emenda é no mesmo
seiftido anterior e oS inotivOs da rejeição são os mesmos da
emenda a que me referi há pouCo.
Emenda n' 81:
Justificação
Somos pela rejeição. É uma emenda igual à anterior e
opinamos por rejeitá-la pelos mesmos motivos expostos para
a emenda ãnterior.
-Emenda n' 82:
Justificação
Agradeço a sugestão do nobre ~enador Júlio Campos,
pois, efetivamente. a emenda em exame aprimoTa corisideravelmente o texto substitutivo, em seU art. 116, § 2~'; razão
pela qual opinamos pelo seu acolhimento.
O controle social da gestão pública, sem prejuízo das
atribuições constitucionais conferidas ao Tribunal de ContaS
e aos órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno representam avanço significativo, para a alegria da sociedade contribuinte.
Nos países com burocracia mais fortalecidã, mormente
o Canadá e o México, entidades civis auxiliam o governo
na verificação da boa e regular aplicaçãO dos serviços públicos.
E, pelo visto, esta Casa em muito dignificaria o seu nome
com a aprovação de tal dispositivo justo, benéfico, moralizador e revolucionário.
Sr. Presidente, essa emenda, que - espero - aprovaremos hoje, de autoria dnSenador Júlio CampOs, talvez, seja
algo realmente revolucionário em termos de avanço na fiscalização da coisa pública. A emenda diz o seguinte ..:....:. e só
em anunciá-la os senhores haverão de entendê-la:
"Dê-se a seguinte redação ao § 2• do art. 116:
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§ 2~- :A-ssinado o convênio, a entidade ou órgão
repassador dará ciência do mesmo à Assembléia Legislativa ou -à Cârriara Municipal reSpectiva, as quais convocarão ao controle social da gestão pública, por intermédio da Imprensa oficial, entidades civis organizadas
na localidade.

Isso quer dizer que qUalquer Gover-nador, Presidente ou
PrefeitO que realizar o convênio para determinada obra terá
a obrigação de enviar a cópia desse convênio ao Presidente
da Assembléia e ao Presidente da Câmara de Veréadores,
fazendo a divulgação do mesmo, para que o conjunto da sociedade, as entidades do Governo, do Estado ou da Prefeitura
tomem conhecimento da realização daquela obra.
Meus, cumprimentos ao nobre Senador. Penso que se
trata de uma emenda da maior importârici3. e de grande significado.
Emenda n' 83: .
Justificação
A emenda eiD ques~o apresentada pelo nobre Senador
Teotônio Vilela Filho vem aprimorar o texto, uma vez que,
da forma como estava redigido originariamente, poderia dar
margem a dúvidas quanto à elaboração da lei específic:;t. Assim, somos pela aprovaçâo, e fazemos nossa a justificatiVa do nobre colega.
No art. 118, propõe Teotônio Vilela Filho suprimii 3
expressão "que explorem atiVidade económica"'
Justificativa: a socíedaâe-de economia mista, nas
suas diversas categorias, foram criadas como instrum_e;nto de ji~scentralização P,e serviços que competiam
fiO Poder Público integrando a AdministraÇão indireta.
Apresentam a foima de empresas particulares, adm~
tern lucro, regendo-se pelas normas das sociedades
mercantis e, como ih dica a sua designação, têm o capifal
constituído pela participação do Poder Público e particular.
Pelo fato.de apresentarem características de gestão .
peculiar, devem ser contempladas com lei federal específica que eSt3.beteç-a normas para licitaçõeS e contratos
que realizem no irituito de gar~ntir agilidade' efidê"nci3.,
qualidade e produtividade dos importantes serviços por
elas implementados como longa manus do Estado.

Emenda n~" 84:
"Acrescente-se ao art. 119, no final de seu texto, o seguinte:
",H na forma de regulamentação específica:
Justificação
O an;. 119 já fOi modificado por emenda anteriormente
apresentada, mas restou inco-mpleto.
Constata-se agora; entretanto, que Seril a- parte firial proposta ao art. 119 do projeto em exame, as licitações e contratações administrativ-as das repartições sediadas no extet:_ior
ficam sem ter uma regulainentação própiia e específica.
Assim como está redigido tal artigo, as licitações e contratações.'açl.ministrativãS das repartições no exterior caem rfa
regéncia da própria lei ora votada que não lhes atinge especifi·
camente,-senão nos princípios básicos e gerais.· _ AS exigéncias típicas e especfficas às entidadeS brasileiras
sediadas no exterior seriam reguladas por uma legislação própria, obedecidos os princfpios da lei ora votada.
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O pafecer é favorável à emenda do Senador C.id Sabói~
de Carvalho.
Emenda no:> 85:

Justificação
Com as nossas escusas, entendemos que a redação dada
ao substitutivo é bem mais útil à proposição, tendo em vista
que os índices aferidores da inflação no País têm se revelado
por demais efêmeros. Demais disso, não podemos deixar de
mencionar que a Emenda, ao que nos parece, está deixando
de lado as regras traçadas nos §§ 1~ e 2~ do mesmo artigo;
de inegável utilidade. .
Sou contrário à sua aprovação.
Emenda n' 86: · ·
Justificação
Essa Emenda, apresentada pelo nobre colega Júlio CampóS, ressalva as licitições já instauradas e os contratOs assinados anteriormente à vigência da lei.
Como esse assunto está contemplado no art. 125 do Substitutivo, e não no 124, acreditamos que a Emenda queira
se referir ao art. 125. E por deixar bem claro que os contratos
anteriores à entrada em vigor do presente Substitutivo devem
ser rejeitados pela legislação anteriOr, so~os pela aprovação,
com a observação inicial.
Emenda n9 87:
Justificação
Com a deVida vênia, somos pela rejeição.
Emenda n' 88:
Justificação
Em que pese o alto propósito visado pela presente Emenda, o nosso parecer é pela rejeição, tendo em conta que a
validade interna do Substitutivo caminha no sentido de não
permitir, malfadados os regulamentos próprios, até porque
a_ Lei Maior, em seu art. 22, reservou, privativamente, à
União, a prerrogativa de legislar sobre essa matéria.
Sr. Presidente, solicito que a Secretaria da Mesa e a Taquigrafia façam constar do meu ptõimilcialnento as justificativas às emendas que apresentei na quinta-feira, com muita
rapidez; apresento-as agora por escrito._
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é este o parecer. Quero
agradecer aos_ Srs. Senadores, a V.EX', Sr. Presidente, ao
Presidente da Comissão de Constituiçãó,- JUStiÇá e- Cid3danla,
Senado~ N~lson· CarneirQ, aos colegas de Comissão, aos ilus. trés ftiDcionáríos não aperias desta Cása, mas do Tribunal
de Contas, da Fazenda, da Receita, de vários setores dos
Poderes Executivo e Legislativo, pelo trabalho e pelo esforço
dedicados à matéria.
Foi um trabalho estafante, profundo e responsável, que
está aqui para ser analisado e votado. Valeu à pena, Sr. Presi-dente, o esforço e a dedicação. Creio que aqUi está a síntese
daquilo que foi desenvolvido, que tem:
1) A supressão dos serviços técnicos especializados como
espécie justificadora da dispensa de licitação, somente admitindo-se a hipótese prevista no seu art. 22.
2) A redução das hipóteses de dispensa de inexigibilidade,
que são os_~s. 22 e 23.
3) A eliminação dos tipos de licitações de preço-base
e de melhor técnica, permanecendo apenas os tipos de melhor
preço e a técnica de preço.
4) A eliminação do chamado projeto básico, ficando obrigatória apenas a elaboração do projeto completo.
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tação de obras públicas, atendendo a requerimento do Senador Ruy Bacelar.
Du~ante o transcurso dos_ trabalhos da Comissão, que
se originou basicamente da chamada Carta de Belo Horizonte,
os seus Membros chegaram à conclusão de que os instrumentos
legais que objetivavam a correção nas licitações e concorrências deixavam margem a dúvidas. E um dçB primeiros pontos flagrados, que faço questão de ressaltar, em homenagem
ao trabalho daqueles que se envolveram com aquela CPI,
foi exatamente levantar dúvidas sobre a modalidade do chamadO preço oculto. É incrível - mas,é importante registrar isso
- de repente, vimo-nos diante de uma série de concorréncias
em todo o Brasil, de Norte a Sul, através do Ministério da
Saúde, onde nos contratos já iam adredemente preparados,
os editais já.estavam até certo ponto estereotipados e a modalidade de concorrência atendia ae pressuposto do chamado
preço oculto, ou seja, a Administração fixava um villor e
aquele concorrente que conseguisse se aproximar- mais do
valor era consagrado vencedor da concorrência - principalmente, torno a frisar, os hospitais que estavam sendo construí4os pelo Ministério 4a_ Saúde.
A primeira reação da Comissão foi encaminhar o assunto
. ao l)ibunal de Conta~ da União que, através de um voto
de escol do Ministro Luciano Brandão, dilucidou de vez a
questão, distribuindo uma norma genérica para os órgãos pú-blicos a fim de que, a partir daquele instante, não fosse mais
admit~da a modalidade do preço oculto, porque ela é lesiva
aos interesses da coisa pública.
.
Durante o parecer do Sr. Pedro Simon, o Sr. RaE registramos um fato que diz muito bem como são tratachid Saldanha Derzi, 3P Secretário, deixa a cadeira da
dos determinados processos de concorrência no País, dentre
presid~ncia, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides,
esses os de hospitais, que alcançava cerca de 10 bilhões de
Presidente:
cruzeiros, num a diferença_ entre. o preço oculto e o preço
oferecido fOi de cerca de 50 niil cruzeiros, ou seja, é incrível
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _-,-A Presia· precisão com que a_ proposta vencedora chegou ao preço
dência destaca que o Parecer do nobre Senador Pedro- Simon,
oferecido pela Comissão:.
após um trabalho dos mais_ meticulqso~ •. Con~luiu favoravelNão se pode, de maneira alguma, fazer uma prova concremente às Emendas n...s 29, 69, 73, 74, 75, 82, 83, 84, 86; favorata, mas fica claro, dentro desse processo, que aqueles elemenvelmente às n~ 22, 35, 51 e 51-a, na forma das subemendas
tos que tinham conhecimento desse preço pudessem ter transque apresenta; pela rejeição das Emendas n"'s 50, 53, 54, 55,
mitido aos interesSados O valor e, então, lima -firma seria
56, ,57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 76,
dirigida para ser vencedora dessa concorrência.
77, 78, 79, 80, 81, 85, 87 e 88, e pela prejudicialidade das
. A Comissão, presidida pelo Senador Ruy Bacelar, elabo9
Emendas n s 44, 51-b, 59, 65, apresent~do, ainda, as Emenrou,
naquela ocasião, um projeto que veio se somar aOs outros
- das n~ 89 e 90.
projetós erit curso ·nesta Casa~ -inClusive aquele oriundo da
Nos termos do art. 140, a,"do Regime!).to Intt~rno;deSfgno
Câmara dos Deputados, que obedeceu à inspiração do Depuo nobre Senador ElciO Alvares para pi-óferir parecer sobre
tado Luís Roberto Ponte. Aqui já havia uma proposta do
as emendas de plenário, em substituição.à Comiss;io c:Je Seivi- · Senador Fernando Henrique Cardoso, e o Tribunal de Contas
·
ços de Infra-Estrutúia. ·
da União também apresentou um trabalho, que era uma proO SR. ELCIO ALVARES (PFL - ES. Para e!l)itir pareposta de melhoria do texto que regulamentava exatamente
as concorrências· ê licitações.- -.- - . cer. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente, eminentes
Diante dessas quatro prOpostas, o Senador _Pedro Simon,
Colegas, esta matéria mereceu do Senador Pedro Simon um
trabalho realmente meticuloso, e registrou,,no transcurso da
com a sua acuidad~ parlamentar, a sua: inteligência, que cada
vez mais se exercita no resguardo dos direitos da co.isa pública,
apreciação do Projeto de Lei da Câmar~ #"59, aqu(no Senado,
tomou a iniciativa de realizar um seminário, que objetivava,
um debate que consideramos exemplar para efeito de abrir
o leque da discussão com os vários segmentos da sociedade
acima de tudo, a transparência nas licitações e concorrências.
interessados na essência do projeto.
O resultado desse trabalho está aqui e hoje, em virtude
Estamos vivenQQ ainda, no momento, até certo ponto,
do impedimento do Senador Júlio Campos, que é Presidente
os efeitos do proceSso de impeacbmeot do ex-Presidente Ferda Comissão de Infra-Estrutura, tenho a responsabilidade ad
nando Collor de Mello. Começo a raCiOC1fuir, dentro da comhoc de ser o Relator da Comissão de Infra-Estrutura.
plexidade dessa matéria, sobre a importância de vários pontos
Não teria a veleidade, a esta altura, de discretear o trabaque se sobrelevaram durante a discussão. Na verdade, acomlho do Senador Pedro Simon. O seu trabalho é meticuloso.
Levantei algumas dúvidas durante o deba~e, mas, como nós
panhei de perto o trabalho do Senador Pedro Simon. Tive
uma pálida participação como integrante da Comissão Parlatf;:mos a garantia dos destaques para um exame melhor desses
aspectos que mereceram dúvidas, neste instante, na qualidade
mentar de Inquérito que examinou irregularidades na contra.:
5) A ampliação da publicidade, na hipótese de convite
para as obras.
6) O tratamento mais rigoroso na aplicação de recursos
por convênios, acordos ou ajustes.
7) A definição de velhos tipos penais, imprescritíveis e
inafiançáveis, em função de práticas ilícitas no trato das licitações públicas.
8) A possibilidade de exame, pelo Tribunal de Contas,
da contabilidade de empresas privadas que contratem com
-.
o Estado.
9) A utilização da modalidade de execução indireta por
administração contratada somente para os serviços extremamente complexos.
10) A atualização monetária, quando dos pagamentos.
11) A possibilidade de acesso das pequenas e micro-empresas às licitações do Estado.
12) Restrição de subcontratação· Óu subempreiteira de
obras públicas.
- ·
13) Caracterização de responsabilidade solidária; nos casos de dispensa e irregularidade em licitações.
14) Tratamento m-ais iigõrosô~pârâ com ãs aqUisições
e alienações dos bens imóveis da Uniãç.;
15) Prerrogativa de a administraçãcr ~scolher qual amodalidade de garantia que o objeto do conir~to necessita.
16) Obrigatoriedade de licitação para contratos de publicidade.
É esse o Parecer, Sr. Presidente.
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de Relator da Comissão de Infra-Estrutura, rendendo também
uma homenagem ao Senador Pedro Simon, que apresentou
um substitutivo bastante elaborado, endosso por inteiro _o
seu pronunciamento feito a respeito das emendas de plenário,
logicamente reserva-ndo a este Plenário um e-xame mais profundo, quando nós tivermos a oportunidade de apreciar os
destaques que estão sendo requeridos.
Portanto, Sr. Presidente e eminentes Senadores, o meu
parecer, na condição de Relator da Comissão de Infra-Estrutura, acompanha por inteiro o pronunciamento do Senador
Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 79, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda
n• 8, oferecida ao PLC n• 59/92.
Sala das Sessões, 26-1-93 - Júlio Campoo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :.._Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam petrnãneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere o presente requerimento será
oportunidade votada.
O SR. PRESlDENTE (Mauro Benevides) - Soube a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
- - --- - REQUERIMENTO N• 80, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Requerimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Enienda
n• 10, oferecida ao PLC 59/92.
Sala das Sessões,16·1-93 -Jtllio Campoo.
O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) - Em votação
o requerimento.
_
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere o presente requerimento será
oportunamente votada.
O SR. PRE§IDENTE (Mauro Benevide~ _--,-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~> Secretario.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 81, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Requerimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda
n' 85, oferecida ao PLC- ii'-59192.
Sala das Sessões, 26-1-93 - Jutahy Magalhães ..
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere o presente requerimento será
oportunamente votada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a m~
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
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É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 82, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em se-parado, da emenda
n• 26, oferecida ao PLC 59192.
Sala das Sessões, 26 de janeiro de 1993 -Júlio Campoo

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
.o

req~erimento.

_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a _que se refere o presente requerimento será
oportunamente votada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a mesa, re!juerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTo" N• 83, DE 1993
Nos termos do att. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, pará votação em separado, da Emenda
ii• 33, oferecida ao PLC 59/92.
Sala das Sessões, 26 de janeiro de 1993. -Julio Campos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
o requerimento.
Os Srs. SenadOres que 0- iprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere o presente requerimento_ será
oportunamente votada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte.
REQUER~ENTONiM,DE1993

Nos termos do art. 312, alínea b, do RegimentO Interno,
requeiro destaque, -para votaÇáo- elfi- separado, da Emenda
n• 44 oferecida ao PLC 59/92
Sala das Sessões, 26·1-93. - Jnlio Campoo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
o requerimento. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere o presente requerimento será
oportunamente votada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa
requerimento que_será lido pelo Sr. 1~" Secretário.
É lido o seguinte.
REQUER~ENTO N• 85, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Iritemo,
requeiro destaque, para votação em. ~parado, da Emenda
n• 46 oferecida ao PLC n• 59/92
Sala das Sessões, 26-1·93. -Julio Campos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
o. requerimento.
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Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere o presente requerimento será
oportunamente votada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, reHuerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte.
REQUERIMENTO N• 86, DE 1993

Nos termos do' art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda
n• 68, oferecida ao PLC n• 59/92.
·
·
Sala das Sessões, 26 de janeiro de 1993. -Julio Campos.
O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação
o requerimento.
· -~--- ---=~Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere o presente reqUerimento será
votada oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 -Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 87, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regii:riento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda
n• 72 oferecida ao PLC n• 59/92.
··
·
Sala das Sessões, 26 de janeiro de 1993.- Julio Campos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
o requerimento.
Os Srs. _Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere o presente requerimento será
oportunamente votada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido e o seguinte
REQUERIMENTO N• 88, DE 1993
Nos termos do art. 312, alíneab, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, da Einenda
n• 76, oferecida ao PLC 59192.
Sala das Sessões, 26 de janeiro de 1993. -Iram Saraiva.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
o requerimento.
Os Srs.-·senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria a que se refere O presente requerimento será
oportunamente votada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. t~ Secretário.
-.e, lido o seguinte
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REQUERIMENTO N• 89, DE 1993
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda
n• 78, oferecida ao PLC ti' 59/92.
Sala das Sessões, 26-1-93.- Julio Campos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --,Em votação
o requerimento.
Os Srs. SenadOres que o--aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere o presente requ·enmento será
oportunamente votada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa
requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário. É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 90, DE 1993
Nos termos do art. 312, aiínea b,do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda
n• 80, oferecida ao PLC n• 59/92.
.
.. •.
Sala das Sessões, 26 de janeiro de 1993.- Julio Campos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanercer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria a que se refere o presente requerimento será
oportunamente votada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votação em
globo das Emendas n" 9, 29, 69, 73, 74, 75, 82, 83, 84,
86, 89, 90, com ·pã:tecer favorável.
Em votação as emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovadas
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votação em
bloco das Emendas de n" 1 a 7, 14, 15, 17 a 19, 23, 24,26,
28, 31, 32, 34, 36 a 43, 45, 47 a 50, 52 a 58, 60 a 67, 70,
71, 77, 79 a 81, 85 e 88, todas de parecer contrário.
Os Srs. Senadores que as 3provam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Rejeitadas
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se,
agora, à votação das eoiendas destacadas.
Emenda n9 8-~ do Senador Júlio Caffipos, que ·requereu
o destaque ..
"Na elaboração do orçamento de obra pública de
natureza social percentual relativas a benefícios e despesas indiretas - BDI fica limitado ao máximo de
5% do :valor da obra."
Em votação.
- A Presidência pede a atenção das lideranças, já que. essas
matérias votadas, por terem sido destacadas, merecem uma
redobrada atenção do plenário.
Destaque, portanto, para a Emenda n 9 8 do Senador
Júlio Campos.
·
·
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
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O SR. CHAGAS RODRIGUES -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tem a palavra V. Ex'
O SR. CHAGASltOi>ltiGUÉS (PSDB- PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, é verdade que
as emendas foram publicadas, mas seria interessante que o
nobre Relator esclarecesse a razão do seu parecer con~rário.
Eu gostaria que o nobre Relator se manifestasse sobre
cada destaque. S. Ex~ leu - os anteriormente, mas muitas
vezes não sabemos por que o Relator foi contrário. Acredito
que assim o Plenário ficaria melhor esclarecido.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre
Líder Chagas Rodrigues pede ao nobre Senador Pedro Simon
que esclareça ainda mais não apenas essa 1 mas também as
demais emendas destacadas.
A primeira a ser apreciada é a Emenda n"' 8.
Tem a palavra o nobre Relator.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB -,-RS. Parªum esclarecimento.)- Quarito-à Em:endã ri<:> 8, o parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre
Senador Júlio Campos apresentou destaque. V. Ex• deseja
rejeitar a emenda?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Sr. Presidente,
houve um destaque para votação em separado. Então, só
pode ser para rejeição.
·
O SR. JÚLIO CAMPOS -Perfeito.
O SR. CHAGAS RODRIGUES --Sr. Presidente, peço
·
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tem a palavra V. Ex'
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSbB ~PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - O destaque é para acrescentar
redação. Não é para retirar nem suprimir nada; é para acrescentar.
O SR. CID SABÓlA DE CARVALHO - St: Presidente,
requeiro a V. Ex• que explique se foi concedido destaque
para a votação em separado.
O SR. PRESIDENTE ~Mauro Benevides) - A Presidência ii"á proceder à leitura:
"§ 49 Na elaboração do orçamento de obra pública,
de natureza social, o percentual relativo a benefícios
e despesas indiretas- BDl- fica limitado ao máximo
de 5% do valor da obra."
O nobre Senador Júlio Campos deseja, certamente, rejeitar essa emenda que teve parecer favorável.
É isso; nobre Senador?
O SR. JÚLIO CAMPOS - Destaque para a rejeição
à Emenda n 9 8, com parecer favorável.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, nosso parecer
foi favorável?
O SR. CID SABÓIADE CARVALHO- Sr. Presidente,
o PMDB vota com o relator.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PFL?
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O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- Apesar da
homenagem que se presta ao eminente colega Júlio Campos,
acompanhamos o relator.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PSDB?
OSR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI)- O PSDB
vota com Orelator.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota
o Líder do PTB?
O PTB deve estar com a sua bancada reunida porque
não l;lá nenhum dos SenadOres aqui presentes
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota
o Líder do PDT?
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT) -Sr. Presidente,
considerando o ambiente hostil, desistimos da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tendo havido do nobre Senador Júlio Cainpos uma manifestação do
Plenário, pelo destaque, para que se deslinde a questão terá
que ser realmente a voto. A manifestação do Plenário é no
sentido de que a emenda permaneça aprovada.
Portanto, aprovada está a Emenda n"' 8.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavr!! ao J!Obre Senador.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela ordem.) -:- Sr. Presidente, peço que V. Ex~ me informe se
está na mesa e se foi votado o pedido de destaque para a
Emenda n' 25.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece a V. Ex• que foi votado o destaque para·
a Emenda n"' 25 e o requerimento está subscrito por V. Ex~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, já foi
aprovado o pedido de destaque? ·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Mesa dá
realmente fé, sem ter fé pública notarial, mas a assinatura
de V. Ex• é suficientemente conhecida.
Q SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
a Emenda n"' 1O, de autoria· do Senador Magno Bacelar, com
destaque solicitado pelo nobre Senador Júlio Campas. (Pau'
sa.)
Como vota o Líder do PMDB?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMOB - CE)
-Sr. Presidente, o PMDB acompanha o voto do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PFL?
O SR. ELCIO ALVARES (PFL - ES) -Sr. Presidente,
o PFL acompanha o voto do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota
o Líder do PSDB?
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI) -Sr. Presidente, o PSDB acompanha o voto d~ Relator.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece que o parecer do Relator foi pela prejudicialidade dessa emenda.
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Em votação o parecer:Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Emenda n9 10 é rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Emenda n'
25. Atenção, Senador Jutahy Magalhães, chegou -a vez da
emenda de V. E~ que recebeu parecer favorável do Relator.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhamento da votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra V. Ex•
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, esta questão que sujeita a Emenda n9 25 do
Senador Júlio Cainpos foi muito debatida na Comissão de
Constituição,Justiça e Cidadania. TiVemos um debate amplo
naquele ponto em qu,e eu apelidei de reserva de mercado,
porque esta emenda se fizer retorriar ·a teXtO anterior da proposta do substitutivo que havia sido apresentado na Comissão
de ConstituiÇãO Justiça e Cidadania, apenas diz que desvaloriza a engenharia, porque uma empresa que se forme com
técnicos capazes para executar uma determinada obra, não
terá condições de executar, Se não tiver a ti-adição de execução
dessa obra.
Então, nós estaremos- cOm a volta da aprovação da emenda do Senador Júlio Campos, com todo o· respeito a S. E~
Isso cria niChos específicos de mercado em benefício de algumas construtoras, como nos casos de hidrelétricas, subestações, estações de tratamento de água, esgoto, portos, aeroportos, dragagem, metró e outros.
.
_
Ao lado do conceito técnicó- da equipe que forma uma
empresa para disputar uma concorrência, nós temos, no projeto para salvaguarda das questões econômicas-financeii'as das
exigências que se faz às empresas para poderem disputar uma
Iicítação que tem, inclusive, o seguro garantia.
O espíritO do projeto do Senador Pedro Simon vem depois
de um trabalho de exaustivo debate. Foi em defesa das pequenas e médias empresas. Este artigo, conseguindo retornar,
as pequenas e médias empresas nãó pOderão crescer em diversos setores, não terão credenciais, já que Dão tê:in a tradição
na execução de uma determinada obra, não têm a credencial
para participar de uma licitação. Então, recordo-me que o
exemplo que citei na Comissão de CoilSfitUíção, Justiça e
Cidadania foi de uma empresa que fez quase todas as obras
de Brasília. Mas hoje não há mais a equipe técnica nos seus
quadros. Então, essa empresa estaria Ca:pãdtada a participar
de uma licitação, mas a outra que tive8Se' trazido para os
seus quadros a equipe que preparou todo o trabalho para
a execução das obras de Brasilia não poderia participar, porque não tinha tradição. Então, precisamos valorizar, primeiro,
o quadro técnico e, depois, permitir que outras enipresas cresçam também no seu campo de atuação. Não podemos criar
reservas de mercado por menor ou maior que elas sejam.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço a atenção
para esse caso: foi um debate intenso e extenso na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Jutahy Magalhães?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois não, ouço, com
todo o prazer, o aparte do nobre Senador Pedro Simon.
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O Sr. Pedro Simon- Nobre Sr. Senador Jutahy Magalhães, em primeiro lugar, dou intéira razão ao que V. Ex•
está dizendo. V. E~ está claramente expondo o que aconteceu. Quero dizer que, provavelmente, eu tenha cometido um
equívoco na hora de encamínhar a emenda. O que tenhO
aqui é o seguinte:
"Em que pese os argumentos expendidos pelo nobre autor, rogamos a sua compreensão para o nosso posicionamento
contrário à aprovação da presente emenda, tendo em vista
que a idéia por ela corporificada não teve o beneplácitO da
grande maioria dos membros da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Naquele órgão técnícó, chegou-se à conclusão de que
o disposto na alínea "b,da presente emenda, poderia ensejar
a caracterização de certos setores de engenharia nacional."
Com_ as nossas escusas~-~~tos~o parecer é pelo não acolhimento da proposição.
O SR. JUTAHY MAGALtlAES- Com o prestígio do
Senador Pedro Simon, que agradeço, S. Ex• dizendo que está
contra, acredito que o Plenário será contra também.
Nesse momento, estou certo que o Senador Pedro Simon
será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre
Senador Pedro Simon esclarece a sua manifestação anterior,
e o faz com absoluta clareza.
Como vota o Líder do PMDB?
O-SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE)
-O PMDB vota com o destaque, para atender à exposição
do Senador Juta~y Magal4ães, e _!l_con_firmação, també~, do
Senador Pedro Simon, para tornar o projeto compatível com
a idéia do próprio Relator
Votamos com o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota
o Líder~do PFL?
O SR. ELCIO ALVARES (PFL - ES) - O PFL, mais
uma vez, faz da maneira mais dedicada possível ao Senador
Júlio Campos a ressalva da autoria mas, também, perfila o
. entendimento do Senador Jutahy Magalhães, porque esta matéria foi exaustivamente debatida na Comissão de ConStituição, Justiça e Cidadania.
Portanto, a Liderança do PFL acompanha o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, agora 1 com o esclarecimento dos Srs. Senadores, e
a manifestação de algu.ns Líderes, os Srs. Senadores que desejam -rejeitar a emenâa permaneçam 'sentados. (Pausa.)
Rejeitada a Emenda n'-' 25.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Emenda n'
26:
"§ 1'-' A comprovação de aptidão referida no inciso
II, no caso de licitações pertinentes a obras e serviços,
será feita por ateStados fornecidos por pessoas jurídicas
de Direito Público ou Privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, limitadas
as exigências a: ... "~
O parecer do Relator foi pela rejeição.
Como vota o Líder do PMDB?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE)
-Sr. Presidente, o PMDB vota com o Relator.
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O SR. PRESII)ENTE (MauroBenevides)- Como vota
o Líder do PFL?
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES)- Sr. Presidente,
também o PFL acompanha,_ só que com a mesma ressalva
que já fizemos em relação ao Senador -JUlio Campos e nos
parece que a emenda está inteiramente prejudicada pela recu~
sa anterior.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os Srs. Senadores que votam pela rejeição queiram petmaneceT sentados.
(Pausa.)
Rejeitada a Emenda n' 26.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

Emenda

n' 33.
·Considerada prejudicada pelo parecer do nobreRelator
Pedro Simon.
-- -Em votação a Emenda. n9 33
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com o parecer
do Relator, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada a Emenda n9 33.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Emenda n'
44
O parecer do Relator é pela rejeição.
Os Srs. Senãdores que Sâd IaVófaveis à Emenda, parecer,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada a Emenda n' 44.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Emenda n'

46.
O parecer do Relator é favorável.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com a Emenda, queiram pennanecer sentados.(Pausa.)
Aprovada a Emenda n' 46.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) __:_ Emenda n'
68.
O parecer do Relator é pela rejdÇão.
Os Srs. Senado!es que estiverem de acordo com à Emenda n' 68 queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada a Emenda n' 68.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Emenda n'
72.
O parecer do Relator é pela rejeição.
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda queiram permanecer sentados~ (Pausa.)
Rejeitado.
Fica rejeitada a emenda.
O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) - Emenda n'
76.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Be,nevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóiã de Carvalho, para
encaminhar a emenda.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
o destaque do Senador Iram Saraiva visa retirai -do art. 100
dois aspectos absolutamente incompatíveis com a- natureza
·~:~sa lei, é a i~~fiançabilidade e a ~prescritibilidade.
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O crime aí nesses casõS"sf:rlã ínafiançável e imprescrítívd.
Mas achamos que o dispositivo fica muito violento e muito
exagerado para a natureza desta lei.
A própria emenda, quando foi apresentada, trouxe a sua
justificativa que muito a esclarece. O arf 100 ciía em sede
de lei ordinária restrições proceSsUais que a-Constituição Federal só reservou para crimes hediondos.
Então _Ilós vamos aí para ·a vulgaridade daquilo que a
Constituição Federal praticou para ·crimes realmente mais fortes, para crimes classificados como hediondos.
Essas duas expressões não têm, portanto, cabimento dentro da junção do Diieito Cõnstitucional com o Direito Processual e com o Direito Penal, há, sem dúvida, um exagero.
Por isso, estamos apoiando essa supressão do nosso companheiro de bancada, Senador Iram Saraiva, e o encaminha-.
menta do PMDB é pela supressão dessas duas expressões,
portanto, dando provimento ao destaque para votação em
separado do Senador Iram Saraiva. E até apelaríamos para
o .Senador Pedro Simon para que reexamine agora esse aspecto, porque damos um tratamento inadequado, através de lei
ordinária, levando ao elenco dos crimes hediondos os crimes
praticados nesse tipo de ocorrência, dentro dessas licitações_,
dentro desses procedimentos de caráter administrativo. Há
um exagero, e o exagero, evidentemente, não recomenda o
bom Direito. Por isso é que apoiamos o nosso companheiro,
Senador Iram Saraiva, ao mesmo tempo em que fazemos um
apelo ao Relator para que reexamine esse assunto e, quem
sabe, até concorde com a supressão dessas duas expressões,
que são absolutamente exageradas para a natureza dessa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :__ Concedo
a palavra ao nobre Líder Élcio Alvares para encaminhar a
votação.
O SR. ÉLCIO ALVARES (PFL- ES. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.)- Ouvimos atentamente
á sustentação do Líder do PMDB, Senador Cid Sabóia de
Çarvalho.
O apelo do Senador Cid Sabóia de Carvalho vai encontrar
uma resiStência-nã. realidade da sustentação do Relator Pedro
Simon, que foi muito enfático, entendendo na -Ocasião de
que era fundamental, em virtude da gravidade das fraudes,
das concorrências e licitações,_a imposição dessas duas regras
de Direito. Tive a oportunidade, na condição de Relator da Conússão
de Infra-Estrutura, de dizer que algumas dúvidas me assaltaram, e, apenas para facilitar o trabalho parlamentar, acompanhei por inteiro o Relatório do Senador Pedro Simon.
Uma das minhas dúvidas é exatamente essa, e nesse instante acho que colhe, para efeito de exame do Plenário, o
destaque solicitado pelo Senador Iram Saraiva, para que a
Casa possa apreciar, com maior amplitude, esse dispositivo
que parece um pouco draconiano.
Portanto, a Liderança do PFL apóia o destaque solicitado
pelo Senador Iram Saraiva.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Conc.edo
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente~ Srs. Senado~~.!.-
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acho que estamos abusando de certas expressões do Direito
Penal. Quando se fala em "irnprescritibilidade" e Hinafiançabilidade" estamos multiplicando situações que não podem ser
estendidas senão àqueles processos que a Constituição refere
rigorosamente, acho um excesso.
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sempre
tenho lutado - muitos rolegas são__ testemunhas - para que
se dê um sentido a essas palavras e não se banalizem essas
instituições, porque o que é preciso é que essas e':icpressões,
essas punições atinjam casos eXcepcionais, e óS tasos excepcionais não existem, realmente, num processo de licitação.
Sr. Presidente, acho que o nobre Senador Pedro Simon
certamente pensará mais uma vez- e acomp-anhará esta Casa,
retirando essas duas expressões, que são exageradas num processo •de licitação. Vamos dar punição, mas não aquela que
deve ser reservada para os que praticam crimes da maior
gravidade.
Senador Pedro Simon, meu apelo em nome daqueles que
acompanham a trajetóri3 de V. Ex~ nesta Casa e sabem que
o rigor nem sempre constrói. É preciso se dar, até àquele
que erra, a possibilidade de se recuperar. Quando não se
dá essa possibilidade, estamos em vez de servir. servindo.
A minha impressão, Sr. Presidente, que na minha mocidade, embora politiCaniente, estive presO algumas vezes misturado com os presos comuns, e sei que não se pode matar
a esperança. No dia em que se mata a- esperança, em vez.
de homens que se recuperam são feras que vão viver eternamente multiplicando os crimes. Daí o apelo que endereço
ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Remeto ao
apelo concedendo a palavra ao ·nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON - O que é mais importante é
a emenda do Senador Iram Saraiva-. Desde que fo"í apresentada
estamos debatendo, discutindo a matéria CQm a minb-a asseSsoria. A equipe. minha assessoria - desculpe a expressão é vaidosa. A imensa equipe de técnicos de vários setores colaborou com o Senado na elaboração des,samatéria. Çomo havia
dito no início que- iríamos pecar pelo" exagero, porque acho
que esse excesso deve ser feito. Eles votaram incluindo essa
matéria. Na hora em que o Senador Iram Saraiva apresentou
a sua emenda, acharam eles que devíamos mantê-Ia. Diante
das ponderações que estão s~ndo feitas aqui, peço que me
perdoe a assessoria técriica, mas devo ficar realmente com
a equipe política. Acho que o pensamento é correto, é lógico,
não dá para chegar lá e concordo com _a- emenda, fazendo
solidariedade. (Palmas.)
O SR. JÚLIO CAMPOS- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex•
O SR. JÚLIO -CAMPOS (PFL - MT. Pela ordem) Sr. Presidente, em nome dos empresários brasileiros, queremos agradecer ao Relator, Senador Pe~_r9 Simon, por não
querer compará-los a terroristas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobres Srs.
Senadores, a manifestação do_ Senador Pedro Simon deixa
claro o seu pensamento.
Entretanto, curiipriri.do a preceituaçao regimenral, aPresidência é- compelida a submeter ao Plenário, para que ele
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açQnipanhc, se for o caso, o nobre Relator, que agora explicitou com muita fidelidade o seu pensamento.
Em votação.
Os Srs. Senadores que es_tiverem de acordo com a emenda
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Fica, portanto, acolhida a Emenda n? 76.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Emenda n•
78. Pela rejeição,
-- -Relator: o Sr. Júlio Campos_.
Tribunais de Contas e órgãos de controle externo nas
administrações públicas não podem e não devem ser competentes para fiscalizar e examinar os registres contábeis das
empresas privadas.
Em votação.
O SR. JÚLIO CAMPOS- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
- --- -- ----·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena·
dor, já estamos no processo de votação. Porém ...
O SR. JÚLIO CAMPOS - Pªra encaminhar, aliás.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidçs)_- ... por tolerância da Mesa, já que admitiu essa figurã. nova do encaminhamento de destaque, que não_existe Do Regimento mas já
foi utilizada por alguns Senadores, a Presidência, que tem
por V. Ex~ redobrado apreço, estaria na obrigação também
de lhe conceder a palavra para o encaminhamento.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
serei breve. Essa emenda visa esclarecer ao Plenário que os
emp-resários brasileiros. os constru_tores e qualquer cidadão
que produz bens neste País já sã-o fiscalizados permanentemente pela Receita Federal, pelo INSS, pelos fiscais estaduais
e municipais. E a Receita Federal talvez pudesse fazer o melhor papel de fiscalizador do que o próprio Tribunal de Contas
da União ou dos Estados, já que sabemos das dificuldades
que têm os nossos tribunais de contas para examinar a própria
conta pública, quanto mais no momento em que esse Ti'ibunal
de Contas tiver que ir às empresas privadas para fiScalizar
a concorrência pública ou o faturamentO de uma obra _pública.
• Reconheço que o nobre Relator, Senador Pedro Simon,
tem as melhores das intenções com relação a não acatar essa
nossa emenda, em termos de que os tribunais de contas não
devem se adentrar na contabilidade interna das empresas privadas.
Portanto, faço um apelo para que realmente, se for possível, o Plenário nos apóie no acolhimento dessa emenda.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre
Senador Júlio Campos falou realmente sentado porque comunicou- à Mesa que está com uma leve distensão muscular.
S. Ex' falou, sentado, com pleno conhecimento antecipado
da Mesa.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra, -para ertc.ãiilinhar, ao nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Para encaminhar a votação.) --Sr. Presidente, Srs. Senado-
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res, esse é um dos pontos mais importantes do parecer do
Senador Pedro Simon.
O PMDB acompanha o relator; por entender que essa
fiscalização é necessária e que ela não é ordinária, não é
comum, não é repetida, ela poderá acontecer e isso, quando
for necessário, terá a fiscalização do Tribunal de Contas. Por~
tanto, o PMDB se posiciona acompanhando o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Prossegue
o encaminhamento. (Pausa.)

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao Líder do PSDB, Senador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI. Para enca~
minhar a votação.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores, o texto,
data venia, parece~nos altamente moralizador. De modo que
o PSDB vai votar com o Relator.
O Sr. Élcio Alvares - Sr. Presidente, peço a palavr;
para encaminhar votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo
a palavra ao Líder do PFL, Senador élcio Alvares.
o SR. ÉLClO ALVARES (PFL..:... ES. !'ara encaminhar
a votação.) Sr. Presidente, ressaltada, mais uma vez, a homenagem ao Senador Júlio Campos, o PFL acompanha o Relator.
O SR. NELSON WEDEKIN - Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ....,. Concedo
a palavra ao Líder do PDT, Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT..:... S~Para encaminhar a votação.)- O PDT acompanha o Relator, Sr. Presidente.
O Sr. Eduardo Supllcy -Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
o SR. PRESIDEN:I'E{Mauro Beti.evldes)-- Concedo
a palavra ao Líder do PT, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encaminhar
a votação.) - Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores
também acompanha o Relator, considera.ndo essa medida inovadora em termos de melhor fiscalização do que ocorre com
as obras públicas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a Emenda n• 78.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com o Parecer
do Relator, que rejeita a matéria, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
_.
Rejeitada a Emenda n• 78.
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo·
a palavra ao Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
não restar dúvida, no futuro, no exame de matéria como
esta, foi pedido um destaque para rejeição, um destaque para
votação em separado.
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Então, o destaque foi concedido~ mas não foi vitorioso.
O mérito dele acaba de ser derrotado para manutenção do
parecer do Relator.
Gostaria que V. Ex~ confirmasse isso.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Perfeitamente. É para rejeição. A emenda foi rejeitada nesse caso.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Emenda n•
80, de autoria do nobre Senador Júlio Campos:
'"Suprimam-se os §§ 2' e 3• do art. 113, renumerando-se os demais."
O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Magno Bacelar.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a _emenda é de minha autori'! e uãg foi pedido destaque,
embora eu discorde totalmente da orientação dada, por entender que é inconstitucionai a iritromissão do Tribunal de Contas
nas contas de empre._sa~. No entárlto. reConheço a força do
nobre Líder Relator e a hostilidade do Plenário, no momento,
com relação a qualquer emenda que se apresente. Não pedi
destaque por reconhecer_ que seria derrotado, de forma que
não sei porque consta este pedido de destaque.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
nobre R~lator Pec;iro Simon ~ pela rejeição_ da Emenda
n• 80.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a apTOvam queiraln permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A emenda foi rejeífãaa:<!~

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
a subemenda oferecida à Emenda n9 16.
O Srs. Senadôri:s que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a subemenda, fica prejudicada a Emenda no:16.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
a subemenda ofereCida à Emenda n~' 22.
O Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a subemenda, fica prejudicada a Emenda n9

22.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a subemenda oferecida à Emenda n~ 30.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a subemenda~, fica prejudicada a Emenda n(>
30.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
a subemenda oferecida à Emenda n 9 35. _
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O Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
____ _
Aprovada a subemenda, fica prejudiCada a Emenda n9
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Art. 3 9 A licitação se destina a sclecionar a proposta
mais vantajosa para a Administração Pública, e será processada e julgada em estrita confonnídade com os princípios
básicos da motivação, da legalidade, da moralidade, da probidade, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da
35.
vincUlação aO instrurrienfo conVocatório, do julgamento objeO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação
tivo e dos que lhe são correlatas.
a subemenda oferecida à Emendas no:> 51 e 51-A.
§ 19 É vedado aos agentes públicos admitir, p-rever, inOs Srs.Sena(lores que a aprovam ·queiram permanecer
cluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condisentados. (Pausa.)
ções que:
Aprovada.
a) comprometam, restrinjam ou frustrem o cãráter comAprovada a subemenda, ficam pi'ejudicadas as Emendas
petitivo do procedimento licitatório;
n~ 51 e 51-A.
b) estabeleçam preferência ou distinÇões em razão da
Ficam prejudicadas as Emendas n.,s 11 a 13, 15, 20, 21,
__
_ naturalidade, da sede ou do domicíliO dos licitantes, ressalvado
27, 51-B, 52, 59, 65 e 87.
o disposto no art. 3• da Lei n• 8.2~, de 23 de outubro de
A matéria vai à Comissão_Dir~fot~_para a redação final.
1991;
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa
c) estabeleçam tratamento diferenciado de natureza coparecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final
mercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualQUer outra,
da matéria, -que será lido pelo Sr. 1' Secretário.
entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que
É lido o seguinte
se ·refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo
quando envolvidos financiamentOS de agências internacionais,
PARECER N• 17, DE 1993
ressalvado o disposto no § 29 deste artigo e no art. 39 da
(Da Comissão Diretora)
Lei n• 8.248, de 23 de outubro de 1991.
§ 2' Em igualdade de condições, como crit€rio de de. Redação rmal do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei doCâmara n• 59, de 1992 (n• 1.491, de 1991, sempate, será assegurada preferência, sUcessivamente:
a) aos bens e serviços produzidos ou prestados por mina Casa de origem).
croempresas ou por empresas de pequeno porte, assim defiiriA Comissão Diretora apresenta a redação final do Substi- das em lei;
tutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n!' 59, de
b) aos bens e serviços produzidos ou prestados por em1992 (n• 1.491, de 1991, na Casa de origem), que regulamenta
presas brasileiras de capital nacional;
o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui noimas
c) aos bens e serviços produzidos no País;
para licitações e contratos da Administração Pú)Jlica, e dá
d) aos bens e serviços produzidos ou prestados por emoutras providências.
__ _
_
presas brasileiras.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de janeiro de 1992.
§ 3~' A licitação rião" será sigilosa. sendo públicos e aces-Mauro Benevides, Presidente, Mareio Lacerda, Relator
síveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto
--Lucídio PorteUa - Rachid Saldanha Derzi.
ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.
ANEXO AO PARECER N• 17, DE 1993
Art. 4' Todos quantos participem de licitação ·promo·
vida pelos órgãos ou ·entidades a que se refere o art. 1~> têm
Estabelece normas gerais sobre licitações e contradireito público subjetivo à fiel observância do pertinente protos administrativos e dá outras providências.
cedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão
acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira
O Congresso Nacional decreta:
de modn a pertubar ou impedir a realização dos trabalhos.
CAPÍTULO I
-Art. 59 Todos os valores, preços e custos utilizados nas
licitaçõeS, dispensas e inexigibilidades, terão como expressão
Das Disposiçõe-S Gerais
monetá-ria a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto
SEÇAOI
no art. 41 desta lei.
Dos Princípios
SEÇÁO II
Art. 19 Esta lei estabelece normas gerais sobre licitaDas Definições
ções e contratos administrativos pertinenteS a obras, serviços,
Art. 6<;> Para os fins desta_ lei, consideram-se:
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no
I -obra- toda construção, reforma, recuperação, am~
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos MunicípioS. - pliação, realizada por execução direta ou indireta;
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei,
II- serviço- toda atividade destinada a obter det.ermialém dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, nada utilidade concreta de interesse para a Administração,
as autarquias, as fundações públicas, as e-nipresas -públicas, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operaas sociedades de economia mista e demais entidades oorttro- ção, conservaç-ão, reparação, adaptação, manutenção, transladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito porte, locaçãodebe.ns, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais; - -·
Federal e Municípios (CF. art. 22, XXVII).
Art. 2~ As obras, serviços, inclusive de publicidade,
III -compra - toda aquisiçãO renilinerada de bens para
compras, alienações, concessões, permissões e locações da fornecimento de uma só vez ou parceladamente, inclusive
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, aqueles fabricados sob encomenda;
serão necessariamente precedidas de lieitãção, ressalvadas as
IV -alienação -·toda transferência de domínio-de bens
hipóteses previstas nesfa lei.
a terceiros;
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V - execução direta - a que é feita pelos órgãos ou
entidades da Administração, por seus próprios nieios;
VI -execução indireta - a que o órgão ou entidade
contrata com terceiros, sob qualquer das seguintes formas:
a) empreitada por preço global - quando se contrata
a execução de obra ou serviço,por preço-cetto e total;
b) empreitada por preço unitário - quando se contrata
a execução da obra ou do serviço, por preço certo de unidades
determinadas;
c) administração contratada - quando se Contrata, excepcionalmente, a execução de serviços técnicos altamente
especializados ou, em caráter de extrema urgência, obras ou
serviços, cujos custos, em- ambos os casos, não- se possairt
calcular previamente, mediante reembolso das despesas incorridas para a sua execução e pagamê-nto da remuneração ajustada para os trabalhos de administração;
d) tarefa- quando se ajusta mão-de-obra para pequenos
trabalhos por preço certo, com -ou sem fornecimento de materiais.
VII- projeto- conjunto dos elementos- e informações
indispensáveis à integral definição, quali'tativa e quãntitatlva,
dos atributos técnicos, administrativoS~ -ecóli6micos e financeiros dos trabalhos necessários à execução completa da obra
ou serviço~ -de acordo com·-as nonnas pertinentes da Associação Brasileira de Nonnas Técnicas- ABNT;
·
VIII - contratante - é o órgão ou entidade signatária
·
do instrumento contratual;
IX- contratado - a pessoa física ou jurídica signatária
do contrato·e responsável pela execução do pbjeto da licitação;
X -Administração Pública - a administração direta e
indireta dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federale dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades com
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas;
XI- Administração - órgão, _entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente;
XII- obra, serviço e compra de grande vulto- aque_Ie:~
cujo valor estimado seja superior a vinte e citiCo Vezes· os
respectivos limites estabelecidos por esta lei para a modaJ!-dade
de concorrência;
XIII - otimização de projeto - 3tiVidacie d.eS-iin3<:fil a
reduzir custos,prazos de execução e a assegurar a qualidade
das obras e serviços, utilizando técnicas de análise e engenharia
de valor ou metadologias similares, execuatada, necessariamente, por equipe de .trabalho diferente daquela que elaborou

o projeto.

-

SEÇÁO III
Das Obras e Serviços

Art. 7" As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
J-houver definição precisa do seu objeto, caracterizado
por projeto, devidamente aprovado pela autoridade compe~
tente e disponível para exame dos interessados em participar
da licitação;
I I - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos· os seus custos unitários;
III -houver previsão de recursos orçamentários suficientes ao desenvolvimento normal dos trabalhos a serem executados no exercício finan~iro e~ curso;
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IV- o objeto a licitação estiver contemplado nas metas

estabelecidas no plano plurianual de que trata o art. 165 da
ConstituiçãoFederal, quando for o caso;
V - tiverem sido adotadas todas as providências para
o desembaraço, ocupação, utilização, aquisição ou desapropriação dos bens imóveis necessárioS à execução dos trabalhos.
§ 1" O disposto neste artigo aplica-se também aos casos
de dispensa e inexigibilidade de licitaçãO, ressalvadas as hipóteses P:~evistas nos incisos II, III e IX do art. 22.
§ 2'

A infringência do disposto neste artigo implica a

nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade
de quem lhe tenha dado causa.
§ 3? É vedado incluir no objeto da licitação:
a) a obtenção de recursos financeiros para sua execução,
qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados· e explorados sob o regime de concessão,
nos termos da legislação específica;
•
b) _o fornecimento de materiais sem similaridade ou de
marca, Características e especificações--exclusivas, bem como
serviços, cujos quantitativos não correspondam às_ previsões
reaiS do projeto, exceto -noS casos de serviços de manutenção
ou reparo, em que não seja tecnicamente possível prever a
quantidade dematerial a ser empregado ou substituído, e na
forma de execução indireta por administração contratada.
-

§ 4'

Na elaboração do orç'IJllento de obra pública de

natureza social, o percentual relativo a Benefícios e Despesas
Indiretas- BDI fica limitado ao máximo de cinco por cento
do valor da obra.
,
Art. S<i> A exec~ção das obras e dos serviços, ressalvada
a hipótese prevista no art. 7", § 39 , alínea b,deve programar-se
em sua totalidade, previstos seus custos atual e final, e consider.ados os prazos de sua execução.
§ 19 As obras, serviços e fornecimentos serão diVididos
em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e econo·
micamente viáveis, a critério· e por conveniência da Administração, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competividade, sem perda da economia de escala.
§ 29 É proibido o retardamento imotivado da execução
de parcela de obra ou serviço, se existente previsão orçamentária para sua·- execução total, salvo insuficiência financeira
de recursos ou comprovado motivo de ordem técnica, justifiw
cados em despacho circunstanciado _das autoridades a que
se refere o art. 24.
§ 39 Na execução parcelada, inclusive nos casos admitidos neste artigo, a cada _etapa ou ·conjunto de_ etapas da
obra, serviço ou fornecimento, há de corresponder licitãção
distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução
total do objeto_da licitação.
§ 4"' Em qualquer caso, a autorização_ da despesa será
feita para o custo total da obra, serviço ou. fornecimento.
Art. 99 Não poderá participar, direta ou indiretamente,
da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento _de bens a eles necessárioS:
I - o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, exceto
quando se tratar de projeto de pesquisa e desenvolvimento
- -· tecnológico;
II- empresa, isoladamente ou em consórcio, resposável
pela elaboração do projeto ou da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, responsável técnico, contratado, ou
ainda acio~sta, quotista detentor de mais de cinco por cento
do capital com_direito a voto;

--------~
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III- servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
§ 19 E. permitida a participação do autor do projeto
ou da empresa a quese refere o inciso II deste artigo, na
licitação de obra de obra ou serviço, ou na execução destes,
' unicamente como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, a serviço da Administração interessada.
§ 29 Considera-se_ participação indireta, para fins do disposto neste a_rtigo, a existência de qualquer vínculo de natureza
técnica, cori:J.ercial, económica, financeira oU trabalhista entre
o autor do projeto, pessoa física ou }UiidiCa, e ó licitante
ou responsável pelos serviços, fomeicimeritbs e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
§ 3"' O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos
membros da -comissão de licitação.
Art. 10. As -obras e serviços poderão ser executados
nos seguintes regimes:
I - execução direta;
II- execução indireta, nas seguintes formas:
a) empreitada por preço global;
b) empreitada por preço unitái"io;
c) administração contratada;
d) tarefa.
§ 1" Somente se admitirá a contratação na fonna de
empreitada por preço unitáriO etn ·casós-excepcioilais, onde
o objeto da licitação, caracteristicamen:te,-fór passível de significativas alterações no curso de sua execução,pela atuação
de fatores ou agentes alheios ao controle da Administração,
cujos quantitativOs,por sua dificuldade de previsão, contra-indiquem, economicamente, a prévia especificação, qualitativa
e quantitativa, dós trabalhos, com razo_ável grau de aproximação.
.
_.
§ 2<~ O regime de administração contratada somente será aplicado a obras ou-serviços cujos valores não ultrapassarem
os limites máximos estabelecidos para a modalidade de tomada
de preços.
Art. 11. As obras e serviços destinados aos mesmos
fins terão projetas padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto-padrão não atender às condiç9es
peculiares do local ou às exigências específicas do empreen___ __
dimento.
_
Art. 12. Nos projetas de obras e serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitós:
I - segurança;
II -funcionaliade e adequação ao-interesse público;
III -economia na execuçãO, conservação e operação;
IV -possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existerites no local para
execução, conservação e operação;
V- facilidade na execução, conservação e operação, sem
prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço;
VI- adoção de normas técnicas adequadas;
VII- impacto ambiental.
Parágrafo único. Além dos requisitos previstos neste
artigo, será exigida para obras e serviços de grande vulto
a otimização· de projeto, definida no inciso XIII do art. 69
desta lei.

SEÇÃOIV
Das Compras

Art. 13. Nenhuma compra será feita sem a adequada
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamen-
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tá rios para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e
responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.
Parágrafo únicO. A aquisição de imóveis por compra,
por doação _com encargo po por pennuta,pela administração
pública direta, autárquica ou fundacional, depende de prévia
avaliação e autorização legislativa.
Art. 14. As compras, sempre que possível, deverão:
I - atender ao princípio da padronização, que imponha
compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho,
observadas. quando for o caso,as condições de manutenção,
assistência técnica e garantia oferecidas;
II - ser processadas através de sistema_ de registro de
preços;
III- submeter~se às condições de aquisição e pagamento
semelhantes às do setor_ privado;
IV- ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias, inclusive para permitir a participação das micro ou
pequenas empresas, assim definição em lei, nos procedimentos
lidtatóriós, e para aproveitar as peculiaridades do mercado,
visando economicidade;
V- balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração.
§ 19 O sistema de registro de preços será regulamentado
por decreto, atendidas as peculiaridades regionais.
§ 29 Nas compras deverão ser observadas, ainda:
a) especificação completa do bem a ser adquirido sem
indicação de marca;
b) quantidade adquirida em funÇão do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será Obtida, Sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação;
c) Condições de guarda e de armazenagem que não permitiam a deterioração do bem adquirido.
- SEÇÃOV
Das Alienações
Art. 15. A alienação de bens da Administração Pública
subordina-se à existência de interesse público devidamente
justificado e será sempre precedida de avaliação, obedecidas,
ainda, as seguintes normas:
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa
para órgãos da administração· direta e entídades autárquicas
e fundacionais, e, para tOdos, inclusive- as entidades paraestatais, dependerá de avaliação préViã elicitação na modalidade
de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:
a) dação em pagamento;
b) doação, permitida exclusivamente para órgão ou enti- ,
dade da AdministraÇão Pública, de qualquer esfera de go~
vemo;
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos
constantes do inciso X do art. 22;
d) investidura.
II- Quando móveis, dependerá de avaliação- prévia e
de licitação, dispensada esta nos seguintes casos:
a) doação; ·permitida exclusivamente para fins e uSo de
interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-económica, relativamente à escolha de outra
forma de alienação;
b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos-ou
entidades da Administra.?o Pública;
c) venda de ações, mediante negociação em bolsa, obser·
vada a legislação específica;
d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente;
e) venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da Administração Pública, para este fim criadas;
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§ 4» Concurso é a modalidade de licitação entre quaisf) venda de materiais e equipamentos para outro órgãos
quer interessados para escolha de trabalho técnico, científico.,
ou entidades da Administração Pública, sem utilização previliterário ou artístico, mediante a instituição de prêmios aos
sível por quem deles dispõe.
vencedores.
§ 1"' Os imóveis doados com base na alínea b do inciso
I deste artigo, cessadas as razóes que justificaram a sua doação,
§ 59 Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer
reverterão ao património da pessoa jurídica doadora, vedada _ interesados para a venda de be_ns móveis inServíveis para a
a sua alienação pelo beneficiário.
-- Administração, ou de produtos legalmente apreendidos ou
§ 29 A administração poderá conceder, mediante conpenhorados, a quem oferecer maior lance, igual ou superior
corrência, direito real de uso de bens imóveis, dispensada
ao da avaliação.
esta somente quando o uso se destinar a outro órgão ou entida§ 6' Na hipótese do § 3', existindo na praça mais de
de da Administração Pública, ou na hipótese prevista no art.
cinco possíveis interessados, é vedado repetir o convitt? aos
121.
mesmos escolhidos na licitação imediatamente anterior, reali§ 39 Entende-se por investidura, para os fins desta lei,
zada para objeto dêntido ou assemelhado.
a alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área
§ 7~ Na modalidade de licitação por convite, dar~se-á
remanescente ou resultande de obra pública, área esta que
preferência, sempre que possível, às microempresas e ás em~
se tome inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior
presas de pequeno porte, assim definidas em lei, conforme
disposto no art. 179 da Constituição Federal.
ao da avaliação.
§ 89 Quando por limitações do mercado ou manifesto
§ 49 A doação com encargo poderá ser licitada, e de
desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do
seu instrumento constarão, obrigatoriamente, os encargos,
número mínimo de licitantes exigidos no § 39, essas circunsprazo de seu cumprimento e claúsula de reversão, sob pena
de nulidade do ato.
tâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob
Art. 16. Na concorrência para a alienação de bem imó- pena de re~tição do convite.
§ 99 Ê vedada a criação de outras modalidades de licitavel, a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do recoção ou a combinação das referidas neste artigo.
lhimento de quantia correspondente a cinco por cento da avaliação.
Art. 20 As mqdalidades de licitação a que se referem
os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em
Parágrafo único. Para a venda de bens móveis avaliados
isolada ou globalmente, em quantia não superior ao limite
funÇão dos seguintes limites, tendo em vista o valor da contfatação:
·
previsto de toamada de preços para compras e serviços, a
Administração poderá permitir o leilão.
I - para obras:
CAPITULO II
a) convite -até Cr$1.000.000.000,00
Da Licitação
b) tomada de preços- até Cr$10.000.000.000,00
SEÇÃOI
c) concorrência- acima de Cr$10.000.000,000,00
Das Modalidades e dos Limites
I I - para compras e serviços:
Art. 17. As licitações serão efetuadas no local onde
a) convite -até Cr$220.000.000,00
se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse
b) tomada de preços- até Cr$6.000.000.000,00
público, devidamente justificado.
c) concorrência- acima de Cr$6.000-000.ooo,oo·
Art. 18. O disposto no artigo anterior não impedirá
§ 1' Os Estados e o Distrito Federal poderão estabea habilitação de interessados residentes ou sediados em outros
lecer, para os seus órgãos e entidades, limies inferiores aos
locais.
fixados neste artigo para cada modalidade de licitação.
Art. 19. São modalidades de licitação:
§ 29 Os municípios, inclusive para as entidades que lhes
I - concorrência;
sejam vincuhidas, também poderão fixar limites próprios, obII- tomada de preços;
servados os tetos abaixo fixados, mediante a aplicação do
III -convite;
seguinte critério, estabelecido a partir dos valores indicados
IV -concurso;
neste artigo para cada modalidade de licitação:
V -leilão.
a) até vinte e cinco por cento dos valores indicados, quan§ 1' Concorrência é a modalidade de licitação entre
do a população não exceder a vinte mil habitantes;
quaisquer interessados, cadastrados ou não, que, na fase de
b) até cinqüenta por cento dos valores indicados,_ quando
habilitação, comprovem possuir os requisitos mínimos de quaa população se situar entre vinte mil e um e cem mil habitantes;
lificação exigidos no editaL
c) até setenta e cinco por cento dos valores indicados,
§ 2• Tomada de preços é a modalidade de licitação entre
quando a população se situar entre cem mil e um e quinhentos
interessados regularmente cadastrados, ou que atenderem a
mil habitantes;
todas as condições exigidas para o cadastro até o terceiro
d) até cento por cento dos valores indicados, quando
dia anterior à data de abertura das propostas, observada a
a população for superior a quinhentos mil habitantes.
necessária qualificação.
§ 3~ Para fins do parágrafo anterior, levar~se--ão em con§ 3'~' Convite é a modalidade de licitação entre interesta as estatísticas da entidade censória oficial.
sado ~o ramo pertinente ao seu objefo, cadastrados ou não,
Art. 21. A concorrência é a modalidade de licitação
escolhtdos e convidados em número mínimo de cinco licitantes
cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, na compra
pela unidade administrativa, que afixará, em local de fácil
ou alienação de bens imóveis, nas concessões de direito real
acesso ao público, cópia do instrumento convocatória, adrode uso, bem como nas licitações internacionais, admitida, nestida a participação de quaisquer outros interessados, devidate último caso, a tomada de preços, desde que o órgão ou
mente qualifiCados, que tenham solicitado o convite com anteentidade disponha de cadastro internacional de fornecedores
cedência de até vinte e quatro horas da apresentação das
e sejam observados os limites do artigo anterior.
propostas.
c
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§ 1~" Nos casos cm que couber convite, a Administração
poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, -a
concorência.
- § 2" É vedada a utilização da modalidade de "convite"
ou da "tomada de preços", confonne o caso, para parcelas
de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras ou serviços
da mesma natureza que possam ser realizados simultânea ou
sucessivamente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de "tomada de preços" ou "concorrência",
respectivamente, exceto para as parcelas de natureza específica que possam ser exeCutadas por pessoas ou empresas de
especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço.
§ 3" Consideram-se, para fins do parágrafo anteriõr,
obras e serviços simultâneos ou sucessivos, aqueles cujas licitações se realizem, em relação à licitação-anterior, paraobjeto
idêntico ou assemelhado, nos prazos de trinta e cento e oitenta
dias, respectivamente. -Art. 22. É dispensável a licitação.
I - nas contratações cujos valores correspondam a até
cinco por cento dos limites estabelecidos na alínea a dos incisos
I e II do art. 20, desde que não se refiram a parcelas de
uma mesma obra, serviço, compra ou alienação-, que possam
ser realizadas simultânea ou sucessivamente;
II - nos casos de guerra;
III- nos casos de emergência, quando caracterizada a
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, somente
para os bens estritamente necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras
e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de
noventa dias consecutivos e ininterruptas, contado da data
de ocorrência, vedada a prorrogação dos respectivos contratos, ficando a contratação adstrita à realização do processo
licitatório;
IV - na contratação de remanescente de obra, serviço
ou fornecimerit:O; em conseqüência: de resciSão contratual, desde que atendida a ordem de classificação de licitação anterior,
e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quando ao preço, devidamente corrigido;
V - quando 'houver comprovado interesse da Administração em complementar formecirnento, obras ou serviços em
andamento, observaQos os termos e os liroftes ·previstos no
§ 1• do art. 63;
VI- quando a operação envolver exclusivamente pessoas jurídicas de direito público interno ou· entidades paraestatais, ou airtâa, aquelas sujeitas ao-setr-controle majoritáriO,
exceto se houver empresas privadas que possam prestar ou
fornecer os mesmos bens ou serviços, hipótese em que é exigível a licitação;
---VII -nas compras eventuais de gêneros alimentícios perecíveis, em centro de abastecimento ou similar, realizadas
diretamente com base no preço do dia;
VIII- quando houver possibilidade de comprometimen~
to·da segurança nacional, a juízO do Presidente da República,
ouvido o COnselho de Defesa Nacional;
IX- para a aquisição ou res_t3uração de obras de arte
e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que
compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade;
X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao
serviço público, cujas necessidades de instalação e localização
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível
com o valor de m_ercado, segundo avaliação prévia;
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XI -na contratação de instituição nacional, sem fim lucrativo, incumbida, regimental ou estatutariamente da pesqui~
sa,- do ensino ou do desenvolvimento insfiti.Iciori.al, científico
ou tecnológico, desde que o pretenso contratado detenha inquestionável reputação ético~profissional;
XII - para a aquisição de bens ou serviços por intermédio
de organização internacional, desde que o Brasil seja membro,
e rioS termos de acordo específico, quando as condições ofertadas forem manifestadamente vantajosas para o poder público.
Parágrafo único. Não se aplica a exceção prevista no
final do inciso VI deste artigo, no caso de fornecimento de
bens ou prestação de serviços à própria Administração Pública, por órgãos que a integrem, ou entidades paraestatais criadas para esse fim específico, bem assim no caso de fornecimento de benS ou seiviços sujeitos-a preço tabelado ou tarifa,
fixados pelo poder público.
Art. 23. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para a aquisição ·de materiais, equipamentos ciu gêneros que, comprovadamenté, somente possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca-.
§ 1" COnsidera-se fornecedor exclusivo, para os efeitos
deste artigo, aquele que distribua ou forneça material, equipamento ou gênero, atendendo às seguintes condições:a) sendo o produto de origem estrangeira, comprove a
condição de representante ou distribuidor _exclusivo em contrato firmado Com o produtor, registrado na Câmara de Comércio da sede deste e visado pelo Cônsul brasileiro da localidade, bem como pelas autoridades diplomáticas ilO Brasil;
b) quando se tratar de_ produto nacional, seja detentor
de contrato de exclusividade para determinada praça ou região, devidamente registrado em cartório.
§ 29 Em qualquer caso, a comprovação de exclusividade
deverá ser apresentada anteriormente à autorização da cOrripra.
§ 39 Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos
de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem
solidariamente pelo dano causado à F_a2;.enda Pública o fornecedor ou o prestador de serviço e o agente público responsável,
sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.
Art. 24. Nos órgãos da Administração direta e nas autarquias, fundações públicas e empresas públicas, as dispensas
previstas nos incisos III, IV, IX e X, do art. 22, a hipótese
de inexigibilidade de que trata o artigo anterior, bem assim
o parcelamento de despesa previsto no art. 8", devem ser
previamente autorizaà3S,-Conforme: o C3só,-pelo Ministro de
Estado, por autoridade de nível hierárquico correspondente
nas demais esferas de governo, ou· pela autoridade máxima
dos outros órgãos ou entidades referidas neste artigo, indelegavelmente, devendo ficar comprovado, ainda que sumariamente, mas de modo inequívoco, que os preços aceitos são, no
máximo, os de mercado.
§ 19 Nas sociedades de economia mista, as dispensas
e inexígibilidades previstas neste artigo, bem como o parcelamento de despesa previsto no art. SÇ>, deverão ser previamente
autorizadas pela autoridade de nível hierárquico imediatamente superior àquela competente para autorizar o dispêndio.
§ 2Ç> Nos órgãos e entidades mencionados neste artigo,
os atos de autorização de dispensa e de inexigibilidade das
licitações, assim como o parcelamento referido na parte final
de § 1' do art. 8•, deverão ser publicados no Diário Oficial,
até o último dia útil de cada mês, indicando-se, dentre outros
dados:
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a) especificação do objeto da licitação, das quantidades

e dos preços unitáriOs e globais contratados;
b) o nome da autoridade responsável;
c) o fundamento legal do ato e as razões d.a excepcionalidade;
d) identificaçãO da pessoa fíSica ou jl..liidica cpntratada;
e) indicação da entidade que emitiu a declaração de exclusividade, quando for o caso.

SEÇÃO 11
Da Habilitação

Art. 25. Para a habilitação nas lidtã.Çôes exigir-se-á dos
interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
I - capacidade jurídica;
II -regularidade fiscal;
III -qualificação técnica;
IV- qualificaÇão económico-financeira.
Art. 26. A documentação relativa à capacidade jurídica, conforme o caso, consistirá em:
I - cédula de identidade;
II- registro comercial, no caso de empresa individual;
III- ato co_nstitutivo, estatuto ou contrato SOç~al em viM

gor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
IV- inscrição do ato constitutivo, no caso_ de sociedades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
V- decreto de autorização, em se tratando de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento- no País e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividac:ie assim o exigir.
Art. 27. A documentação relativa à r~gularidade fiscal,
conforme o caso_~ consistirá em:
·
I -prova de inscrição no Cadã.Stro de Pessoas FísicaS
(CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC);
II -prova de iilcriÇáo no cadastro de contribuintes estaM
dual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo -de atividadç e compatível
com o objeto contratual;
III -prova de regularidade para com a Fazenda Federal,
Estadual e MuniCipal do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;
IV- prova de regularidade relativa à Seguridade Social,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
saciai~ instituídOS por lei.
Art. 28. A documentação relativa à qualificação t€cniM
ca, conforme o caso, consisJirá em:
I -registro ou inscrição na entidade profissional compeM
tente;
II -comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível, em características, quantidades
e prazos, com o objeto da licitação;
III -indicação das instalações e do aparelhamento técnico adequado e disponível para realização do objeto da licitação;
IV- prova de atendimento de requisitos pi"eviSfOs ·e-m
norma ou lei especial, quando for o caso.
§ 19 A comprovação de aptidão referida no inciso II,
no caso de liclfação pertinente a obras e serviços, será feita
por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, neste caso devidamente certificados pela-entidade profissional competente, restrita a exigência à comprovação
do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
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da licitação, profissional de nível superior detentor de atestado
de responsabilidade técnica po( excecução de obra ou serviço
de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente
às parcelas de maior relevância e valor significativO do objeto
da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas
ou prazos máximos, podendo a comprovação, quando relativa
a épocas distintas, ser relacionada a profissionais também distintos;
§ 29 As parcelas de maior-relevância técnica ou de valor
significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão prévia
e objetivamente definidas no instrumentO" convocatório.
§ 39 As exigências mínimas relativas a Tnstalações de
~nteiros, máquinas, eqUipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto
da licitação, serão atendidas mediante apresentação de relação
explícita e de declaração formal da sua disponibilidade, sob
as penas cabíveis, ved3.das as exigências de pi'opriedade e
localização prévia.
§ 49 Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através
de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público
ou privado.
§ 59 Nas licitações para aquisição de material, equipamento ou contratação de serviço que, por sua natureza, utilização ou complexidade, tome recomendável a certificação do
sistema de qualidade do licitante, a comprovação de aptidão
será feita através do competente atestado, o qual poderá ser
fornecido por sistemas próprios de avaliação técnica do contratante ou por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente credenciado para o exe_rcício da centificação de
sistertUf de qualidade.
§ 69 É vedada a exigência de comprovação de ãtivi_da_de
ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda
em locais específicos, Ou quaisquer outras não previstas nesta
Lei, que inibam a participação na licitação.
Art. 29. A documentação relativa à qualificação éconó:.
mica-financeira, corifortne o caso. ConsiStirá eni:
I - demonstrações contábeis do último exercíciO, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, ou balanço
de abertura, no caso de empresa recém-constituída, vedada
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, mas
admitida a sua atualização por índices adotados pela legislação
do imposto de renda;
I I - certidão negativa de falência ou concordata, ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa física.
§ 1" Nas compras para entrega fllttirã, hem como nas
obras e serviços de grande vulto, a Administração poderá
estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a: exigência de património líqUido mfnimO, como dado objetivo
de comprovação de qualificação económicoMfinanceira das empresas licitantes e para efeito de garantia de adimplemento
do contrato a ser ulteriormente celebrado, limitado a do valor
estimado da contratação, admitida a atualização dos valores
do balanço até a data da primeira publicação do edital, de
Corifói"niidade com os índices adotados pela legislação do Imposto de Renda.
·
§ 29 -Na hipótese do· parágrafo anterior, poderá ser exigida, ainda, a relação dos co"lfromissos assumidos pelo licitante, que importem diminuiçao da capacidade operativa ou
absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do património líquido atualizado e sua capacidade de
rotação.
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§ 39 A comprovação de boa sitUação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices
contábeis previstos no edital e devidamente justificados no

processo administrativo que tenha dado início ao processo
licitatório.
Art. 30. _Os documentoS neceSsários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada, ou publicação em órgão de imprensa oficial.
§ 1' A documentação de que tratam os arts. 26 a 29

poderá ser dispensada, no todo ou em parte, nos casos de
convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega
e leilão.
---- ·§ 2~> O certificado de registro cadastral a que se refere
o§ 19 do art. 34 substitui os documentos referidos neste artigo;
exceto quanto àqueles relativos ao objeto específico da licita-

ção, obrigada a parte a declarar, sob as penalidades cabíveis,
a superveniência de fato impeditivo da habilitação.
§ 3\' As empresas estrangeiras que n~o funcionem np
País, tanto quanto passivei, atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos parágrafos anteriores,.mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter
representação legal no Brasil, com poderes expre·ssos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente.
§ 4\' Não se exigirá, para a habilitaçªo de que tratam
os arts. 26 a 29, prévio recolhimento de taxas ou emolumentos,
salvo os referentes a fornecimento do edital, com os seus
elementos constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo
de reprodução gráfica da documentação fóniecida.
§ 5• O disposto no § 3• deste artigo, no § 1• do art.
31 e no parágrafo único do art. 53, não se_ aplica às licitações
internacionais para a aquisfção de be-ns e serviçoS cuJo pagamento seja feito com o ·produto de financiamento concedido
por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça
parte, ou por agência estrangeira de cooperação, nem nos
casos de contratação com empresa estrangeira, para a compra
de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde
que para este caso tenha havido prévia autorização do Chefe
do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de bens
e serviços realizada por unidades administrativas com sede
·
no exterior.
Art. 31. Quando permitida na licitação a participação
de empresas em con-sórcio, observar-se-ão as seguintes normas:
I - comprovação do compromisso, púbfiCo ou particular,
de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados;
II - indicação da empresa responsável pelo consórcio
que deverá atender às condições de liderança obrigatoriamente fixadas no edital;
III - apresentação dos documentos exi_gidos nos J~.r_ts._
26 a 29, por parte de cada consorciado, admitindo-se, para
efeito de qualificação- técnica, o somatório dos quantitativos_
de cada consorciado, e, para efeito de qualificação económicofinanceira, o somatório dos valores de cada consorciado, na
proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio;--untacréscimo de até
trinta por cento dos valores exigidos para licitiüite indi~dual,
inexigível este acréscimo para os cons6tciôSOOmpostos, em
sua totalidade, por micro e pequenas empresas, assim defiriidas em lei;
IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação-, ·através de mais de um consórcio
ou isoladamente;
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V- responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos
praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto
na de execução do contrato, inclusive pelas obrigações referidas nos arts. 67 a 69.
§ l\' No consórcio de empresas nacionais e estrangeiras,
a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa nacional,
observado o disposto no inciso II deste artigo.
§ 29 Nas concorrências para obras, serviços e compras
de grande vulto será sempre admitida a participação de empresas consorciadas em número não superior a quatro.
§ 3~ O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do
consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I
deste artigo.

SEÇÃO III
Dos Registros Cadastrais
Art. 32: Pata oS -fins desta -lei, os órgãos e entidades
da Administração que realizem freqüentemente licitações
manterão cadastro para efeito de habilitação, na forma regulamentar, atualizado, pelo menos, uma vez por ano, devendo
ser amplamente divulgado e estar permanentemente aberto
ao ingresso de novos interessados.
§ 1~ O dispoSto neste artigo não impede a instituição
de sistema de registro cadastral centralizado.
§ 2~ É facultado às unidades administrativas da mesma
esfera de governo utilizarem-se de registres cadastrais de outros órgãos ou entidades da Administração Pública.
Art. 33. Ao requerer inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado ~omecerá os
elementos necessárips à sa~sf~çã9 das exigências dos aits.
26 a 29.
Art. 34. Os inscritos serão classificados por categorias,
tendo-se em vista sua especialização. subdivididos em grupos,
segundo a qualificação· técnica e econômicá avaliada pelos
elementos constantes da documentação relacionada nos arts.
26 a 2g.
·
§ l\' Aos inscritos ·será fOrriecido certificado, renovável
sempre que o cadastro for atualizado.
§ 29 A atuação do licitante nO cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral.
Art. 35. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do ins<'rito que deixar de satisfazer às exigências dos arts. 26 a 29, ou as estabelecidas para
classificação cadastral ou, ainda, no caso de aplicação das
penalidades previstas nesta lei.
SEÇÃOIV
Do Procedimento e Julgamento

Art. 36. A licitação será sempre precedida de requisição, que importará responsabilidade da autoridade requisitante quanto à quantidade e à necessidade das obras, serviços
e fornecimentos solicitados.
Parágrafo único. Â requisição deverá conter a especificação das obras ou serviços a contratar ou dos bens a adquirir,
acompanhada do pronunciamento da área competente, se for
o caso, e será submetida ao ordenador de despesas ou autoridade equivalente, que, aprovando-a, determinará a abertura
do respectivo processo administrativo.
Art. 37. O procedimento da licitação será iniciado com
a abertura de processo administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado, contendo a autorização, a indicação

· Janeiro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa
e ao qual serão juntados oportunamente.
I - instrumento convocatório da licitação .e respectivos
anexos, quando for o caso;
II - comprovante das publicações e outros atos de divulgação ou comunicação previstos nesta lei;
III - ato de designação da comissão de licitação, do
leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite;
IV- original das propostas e documentos que as instruírem;
V - atas~ relatórios, deliberações, petições e decisões
atinentes às sessões de abertura dos invólucros contendo os
documentos ou propostas, à habilitação, ao julgamento, ao
pregão e aos recursos eventualmente interpostos, e respectivas
manifestações e decisões;
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos s_obre a
licitação, dispensa ou inexigtõilidade, inclusive aqueles de que
trata o § 3' do art. 113;
VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da
sua homologação;
VIII - declaração de licitação deserta ou prejudicada;
IX- despacho de anulação ou de revogação da licitação,
quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente;
X- instrumento de contrato ou documento equiva\ente,
conforme o caso;·XI- comprovação, no caso de _io_v_~stimento C:_Uja execução ultrapasse um exercício financeiro, de que houve sua l?révia inclusão no plano plurianual ou que esta inclusão e,stá
autorizada em lei específica;
XII -outros comprovantes de publicações, inclusive os
relativos ao contrato. e suas alterações;
XIll -demais documentos relativos à licitação.
Parágrafo único. Com exceção de convites, as minutas
dos editaiS de licitação, bem como dos instrumentos de contratos, acordos, convênios ou ajustes, devem ser previamente
submetidas à apreciação do órgão jurídico competente.
Art. 38. O edital conterá no preâmbulo o número de
ordem em série anual, o nome da repartição interessada e
de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo
da licitação, a finalidade, a menção de que será regida por
esta lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação
e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes,
e indica~ obrigatoriamente:
I - . o objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
II - o prazo e condições para a assinatura do contrato
ou retir~da do instrumento contratual, de execução do contrato e ~e entrega do objeto da licitação;
fi·- as sanções para o caso de inadimplemento;
IV - as condições de pagamento, inclusive fixação de
critério de reembolso para o fornecimento de bens e serviços
sujeitos ao regime de administração contratada, bem como
para os direitos reais de uso e o fornecimento de ma~eriais
de origem não comercial, quando for o caso;
V -as condições de reajustamento de preços, quando
for o caso, observadas as normas legais pertinentes;
VI -as condições de recebimento.do objeto da licitação;
VII - as Condições para participação na licitaçãO, em
conformidade com os arts. 26 a 29,..e forma de apresentação
das propostas;
VIII - o critério objetivo de julgamento;
IX- os locais, horários e números dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informal

Quarta-feira 27 745

ções e esclarecimentos.rela:tivo.s à licitaç_ão e às condições
para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento
de seu objeto;
X -o projeto e especificação completa da obra, material
ou serviço, que poderá constar de anexo;
XI - o critério de aceitabilidade dos preços unitário
e global, conforme o caso;
XII -outras indicações específicas ou peculiares da licitação.
§ 1' O original do edital deverá ser datado e assinado
pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo
de licitação e dele extraindo-se as cópias integrais e de seus
elementos constitutivos, para afixação em local da repartição,
de fácil acesso ao público.
§ 29 Os avisos contendo os resumos dos editais, observados os prazos de antecedência fixados no parágrafO segUinte,
deverão ser publicados no Diário Oficial durante três dias
consecutivos, com indicação do local em que os interessados
poderão ler e obter o textp integral com todas as inforrilações
sobre o objeto da licitação, devendo ainda a Administi'ação,
no caso de concorrência e leilão, utilizar-se de outros meios
de divulgação para ampliar a competição.
§ 39 O prazo mínimo -será de trinta dias para concorrência e concurso, e de quinze dias para tomada de preços
e leilão, contados da primeira publicação do edital, e de três
dias úteis para convite, antes da abertura das propostllS.
§ 49 Quando se tratar de convite para obra, será obrigatória a publicação do aviso, pelo menos uma vez, no Diário
Oficial, com antecedência mínima de três dias úteis da data
de abertura das propostas.
§ 5• Em se tratando de licitação realizada pela Administração Pública Estadual, de D.istri~ Federal, ou Municipal,
e cujo objeto seja execução de obras ou serviços ijna_nciãdos
integral ou parcialm-ente com recursos federais ou garantidos
por instituições federais, a publicação do edital em resumo
deverá Ser feita no Diário Oficial da respectiva unidade federativa e no da União, procurando-se, tanto quanto possível,
a simultaneidade das publicações.
§ 6• Qualquer modificação no edital ou convite eJ!igirá
divulgação pela mesma forma adotada para o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.
Art. 39. É vedada a inclusao no edital de cláusulas,
critérios ou condições que possam ensejar o favoreCÍIÍlento
de qualquer dos licitantes.
Art. 40. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, a que se acha estritamente vinculada.
~
§ I' Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar
edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei,
devendo protocolar o pedido até cinco dias úteis,_ antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitaç~o, no
caso de tomada de preços, e de quinze dias út<;is na hipótese
de concorrência, devendo a Administração julgar e responder
à impugnação em até três dias úteiS~ sem prejufzo da faculdade
prevista nó§ I• do art. 113§ 2• Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos do edital de licitação, aquele que, tendo-o
aceito sem objeção, venha a apontar, depois do julganiento
definitivo, falhas ou irregularidades que o teriam viciado, de·
ven~o, contudo, a Administração, em caso de ilegalidade,
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e se procedentes as razões apresentadaS declarar a nulidade
do procedimento licitatório, noS teimes do art._ 46.
§ 3~> A inabilitação do licitante importa preclusão do
seu direito de participar das fases subseqüentes do procedimento licitatório.
---Art. 41. Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens, com recursos provenientes de financiamento Ou doação oriundos de agência oficial de cooperação
estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que oBrasil seja parte, poderão ser admitidas na respectiva licitação,
mantidos os princípios basilares desta lei, as normas e procedimentos daquelas entidades e as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais, aprovados pelo Congresso Nacional.
§ 1'? Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar
preço em moeda estrangeira, igualmente o poderá fazer o
licitante brasileiro, para efeito- exclusivo de equalização das
propostas e facilidade de julgamento.
§ 2• A contratação de licitante brasileíro proClamado
vencedor será efetU3da em moeda brasileira.
§ 3• Para fins de julgamento da licitação, as propostas
apresentadas por licitantes estrangeiros serão ãCrescidas dos
valores referentes à internalização dos bens- ou serviços no
Brasil.
§ 4• Para efeito de julgamento, as cotações de todos
os licitaittes serão eretuadas
-entrega--no mesmo local
7

para

~~~.

..

.

.

Art. 42. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes· procedimentos:
I - abertura dos envelopes que contenham a documentação relativa à habilitação dos concorrentes e sua apreciação;
II -devolução dos envelopes fechados aos concorrentes
inabilitados, com as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegaç!lo;
III-abertura dos envelopes que contenham as propostas
dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo
sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;
IV -verificação da conformidade de cada proposta com
os requisitos do edital e, conforme o caso,~ com os preços
correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente,
ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços,
os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;
V -julgamento e classificação das propoStas, de acordo
com critérios objetivos de avaliação constantes do edital;
VI - deliberação da autoridade competente quanto à
homologação e adjudicação do objeto da licitação.
§ 1~' A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre
em ato público previamente_ designado, do qual se lavrará
ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela
comisSão.
- -- - § 2• Todos os documentos e propostas serão rubricados
pelos licitantes presentes e pela comissão.
-§ 3" É facultada à comissão ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitação,·a promoção de-diligência destinada
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documen!o '!~informação que deveria oonstar originariamente da proposta.
§ 4~> O disposto neste artigo aplica-se, no que couber,
ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e a6 convite,
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facultada, quanto este último, a publicação na imprensa
ofi~ial, ressalvada a hipótese previSta no § 49 do art. 38. _
§ 5 9 Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes
e abertas as propostas, não cabe desclassificá-los por motivo
relacionado com a habilitação. s~vo em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.
§ 6" Após a fase de habilitação, não cabe desistência
de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão.
Art. 43. No julgamento das propostas, á comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital
ou convite, que não devem contrariar as normas -e princípios
estabelecidos por esta lei.
§ I• É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado, que
possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade
entre os licitantes.
§ 2" Não se considerará qualquer oferta de vantagem
não prevista no- edital ou no convite, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
§ ·3~ Não se admitírá prOposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, ainda
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido
limites mínimos.
§ 4" Em caso de empate, após esgotados os :critériOs
de avaliação objetivamente previstos no edital e observado
o disposto no§ 2" do art. 3". o certame será decidido mediante
sorteio público~
§ 5" Os preços cotados serão reajustados de acordo com
a variação de índice a ser estipulado no instrumento conv-ocatório, desde a data limite de recebimento das propostas até
a data de adimplemento das obrigações, exceto quando se
tratar de fornecimento de bens que deva ser concluído no
prazo de até trinta dias daquela data.
Art. 44. Constituem tipos de licitação:
I - a de menor preço - quando o critério de seleção
da propost4 mais vantajosa para a Administração deterininar
que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de
acordo com as especificações do edital ou convite e ofert3:r
o menor preço;
_
II - a de técnica e preço - é aquela em que a Administração escolhe a proposta mais vantã.josa economicamente,
desde que previamente satisfeitos os requisitos técnicos mínimos exigidos no instrumento convocatório.
§ 1" A licitação do tipo técnica e preço somente poderá
ser utilizada nos casos- em· que o objeto pretendido admitir
soluções alternativas e variações de execução, com repercussões significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento, durabilidade ou outros atributos técnicos concretamente mensuráveis, e estas puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios objetivamente
fixados no ato convocatório.
§ 2~' Para coiitratação de bens e serviços de informática,
a Administração Pública observarã o disposto no art. 3• da
Lei n" 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando em conta,
com a adoção da licitação de técnica e preço, os fatores especificados em seu § 29
§ 3• É vedada a utilização de outros tipos de licitação
não previstos neste artigo.
Art. 45. Serão desclassificadas as propostas:
I - que não atendam às eXigências do instrumento convo·
catório da licitação;
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II qüíveis;

com -preços excessivos ou manifestamente inexe·
III - relativas a obra pública de natureza social, em
que o_ percentual relativo a Benefícios e Despesas lndiretas
- BDI ultrapasse o limite previsto no- art. 79, § 49 , desta
lei.
Parágrafo único. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Administiação podetá fixar aO's licitantes o
prazo de até oito dias úteis para -a apresentação de novas
propostas escoimada.s das causas .refetidas neste ~tigo.
Art. 46. A Administração revog~á a licitação quando
o interesse público assim o exigir, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
despacho fundamentado.
___ _
§ 1"' A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo úniCo do art. 57.
§ 2• A nulidade do procedimento licitatório induz a do
contrato.
§ 3~' O disposto neste artigo e seus parágrafos aplicamse aos atos do procedimento de dispensa e de inexigibilidade
de licitação.
Art. 47. A Administração não poderá celebrar o contrato, sob pena de nulidade, com preterição-da ordem de
classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimentO licitatório.
-_
. ~
§ 1• Os pagamentoS devidos pelos órgãos ou entidades
serão feitos, para cada fonte diferencia:da-ae recursoS, na ordem cronológica das exigibilidades, salvo quando presentes
relevantes razões de interesse público e mediante préVia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada na
imprensa oficial da respectiva esfera de goVernO.
§ 2• Os pagamentos serão efetuados após a liquidação
da despesa, que deverá ocorrer no prazo de sete dias úteis
a contar da apresentação da documentação comprobatória
do crédito, sob pena de atualização monetária_ pelo mesmo
índice de correção de tributos na respectiva :esfera de governo,
a partir do primeiro dia subseqüente ao término do prazo
estipulado neste parágrafo.
§ 3~> A correção de que trata o parágrafo anterior correrá -à conta das mesmas dotações orçamentáiias que a~ende
ram aos créditos a que se refere, ficando civilmente responsável pelo seu ressarcimento o agente público que injustifica,
damente lhe der causa.
§ 4• No ato da liquidação da despesa os serviços de
contabilidade comunicarão aos órgãos inCUmbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, -as cáractéi:ístícã.S e-os·v·alores pagos, segundo o_disposto
no art. 63da Lei n• 4.320, de 17 de m~ de 1964.
Art. 48. .A. habilitação preliminar' a inscrição em regig.
tro cadastral, sua alteração ou cancelamento e as propostas
seráo processadas e julgadas por comissão de licitafão, permanente ou especial, de, no mínimo, três membros.
§ 1~" No caso de convite, a comissão de licitaÇão, C:i::cep~
cionalmente, nas pequenas unidades administrativas e em face
da exigüidade de pessoal disponível, poderá ser substituída
por servidor formalmente designado pela autoridade competente.
§ 29 A comissão de que trata este artigo será integrada,
preferencialmente, por servidor com habilitação científica oU
~cnicb-profissiooal correlacionada c~m o objeto da licitação.

§ __ 3i> Enquanto não for nomeada a ComiSsão de licitação,
incumbirá à autoridade que expediu o edital prestar os esclarecimentos que forem soliCitados.
§ 49 A investidura dos membros das comissões perma:.
nentes e especiais não excederá a um ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão
no período subseqüente.
_
Art. 49. Os membros das comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, sa_lvo ge; posição individual divergente estiver devidamente
fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que
tiver sido tomada a decisão.
Art. 50. O _concursO a que- se refere o § 4~" do art. 19
deve ser precedido de regulamento própiio a ser obtido pelos
interessados no local indicado no edital.
§ 1' O regulamenro~deverá indicar:
a) a qualificação exigida dos participantes;
b) as diretrizes e ~_forma de_ ~prese_ntação do trabalho;
e)_ as condições de realização do concurso e os prémios
a serem _çoncedidos.
.. . _ . _
.
. ,_
§ 29 Em se tratando de projeto, o vencedor deverá autorizar a Administração a executá-lo quando julgar conveniente.
Art. 51. O leilão pode ser cometido a servidor designado pela Administração ou a leiloeU0 oficial, procedendo-se
na forma da legislação pertinente.
§ 1~" Todo bem a ser leiloado será previamente avaliado
pela Administração para fixação do preço mínimo de arrematação.
§ 29 Os bens arrematados serão pagos à vista, ou no
percentual estabelecido no edital, e imediatamente entregues
ao arrematante, após a assinatura da respectiva ata lavrada
no local do leilão.
§ 39 O edital de leilão deve ser amplamente divulgado,
principalmente no município em que o pregão vai se realizar.

CAPÍTULO III
Dos Contratos
SEÇÃOI
Disposições PreUmiuares
Art. 52. Os. contratos de que trata esta lei regulam-se
pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, disposições de direito privado.
§ l'í' Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas
que definam os drreitos, obrigações e responsabilidades das
partes, em conformidade com os termos da licitação e da
proposta a que se vinculam.
§ 2~" Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos tennos do ato que
os autorizou e da respectiva proposta.
Art. 53. São cláusulas necessárias em todo contrato as
que estabeleçam:
I - o objeto e seus elementos característicos;
I I - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
m-o preço e as condições de pagamento, os critérios,
data~base e periodici~de do reajustamento de preços, critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento
das obrigações e a do efetivo pagamento;
IV- os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação _e _ de recebimento definitivo,
conforme o caso;
__
__
__
_
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V - o crédito pelo qual correTá a despesa, com_ a

indica~

ção da classificação funcional programática e da categoria
económica;
· ·· ·
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua Plena
execução, quando exigidas;
VII -os casos de rescisão;
VIII- o reconhecimento dos direitos da Administração,
em caso de rescisão administrativa, prevista no art: 75;
IX -as responsabilidades das partes, bem como as penalidades e o valor das multas a serem aplicadas ao contratado;
X - as condições de itnportação, a data e a taxa de
câmbio para conversão, quando foro caso;
XI - a vinculação ao edital d_e: licitaÇão ou -termo _gue
a dispensou ou a inexigiu, ou~ ainda, ao convite e à proposta
do licitante vencedor;
··
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e
especialmente aos casos· 6missos;
XIII - a obrigação do contratado de manter durante
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação
_
-·
e qualificação exigidas na licitação.
_
Parágrafo único.___ Nos coD4_atos Celebrados J?ela Administração Pública cóiii])e-ssoas físicàs oU jUrídiCas dOmiciliadas
nO estrangeiro, deverá COiistar, neci!Ssariamente, cláusula que
declare competente o foro -do Distrito Federal para dirimir
qualquer questão COlltr~tual, salvo O dispoS~9 no § 5~ do art.
30, permitido o jufzo arbitral.
Art. 54. A critério da autoridade competente, em cada
caso, e desde que prevista no instrumento_convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras,
serviços e compras.
§ 1' São modalidades de garantia:
a) caução em dinheiro, em títulos de dívida pública ou
fidejussória;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.
§ 2~ As garantias a que se referem as alíneas a e c
do parágrafo anterior, quando exigidas, não excederão cinco
por cento do valor do contrato.
§ 3~> O se"guro-garãfltia, que Cobrirá, no mínimo, quinze
por cento do valor do contrato, será extgido na contratação
·de obras e serviços de grande vulto, podendo ainda ser exigido
na contratação de obra e serviço de médio e pequeno v-ulto,
desde que a sua necessidade seja "justificada em prévio parecer
técnico constante do processo e, principalmente, náo conteinple custo ou ·valor de cobertura que impeça ou restrinja a
participação de qualquer interessado e que atenda a~ demais
requisitos do instrumento convocatório.
§ 49 A garantia prestada pelo contratado será liberada
ou restituída após a ~xecução do contrato, monetariamente
atualizada, quando em dinheiro.
§ 59 Nos casos de contratação que importem entrega
de bens pela Administração~ dos quais o contratado ficará
depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o desses
bens.
Art. 55!·
-_.A duração dos contratos regidos por estã-Iei
ficará adstrit ·vigência -dos respectivos créditos, exceto quanto aos relativ a:
I - investimentos ou projetas incluídos no plariô plUíiãnual, podendo ser prorrogada, em função do vulto e complexidade do objeto do contrato, se houver interesse da Adm_inistrasão, desde que isto tenha sido previsto no edital e sem
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exceder cinco ano-s ou o prazo máximo- para tanto fixado em
lei, incluídas as eventuais interrupções;
· :n; - prestaÇão de serviços a ser executada de forma
contíriua, podendo a duração estender-se por até vinte e quatro meses após o início- da vigência do cOntrato;
III - prestação de serviços públicos essenciais de execução funtínua, se houver interesse da Administração;
IV- aluguel de equipamentos e utilização de programas
de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo
de até quarenta e oito meses após o início da vigência do
contrato.
§ 19 Os prazos de início, de etapas de execução, de
~_!lclusão e de e~~rega~ _o_!>s~_!"Vados os limites deste artigo
e seus incisos·, admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato, de~de que ocorra algum dos seguintes motivos:
-- a} alteração do projeto oU especificações, pela Administração;
---- b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere substancialmente
as ·condições de execução do contrato;
c) InterruPÇão da execução do contrato ou diminuição
do ritmo de trabalho por ordem e no interesse d:a Administração;
d) aumento das quantidades inicialmente previstas no
contrato, nos limite~ p_erinitidos por esta lei;
e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato
de terceiro reconhecido pela Administração em documento
contemporâneo à sua ocorrência;
() omissão ou atraso de providências a Cargõ da Ãdministração, de que resulte, diretamente, impedimento ou, retardamento na execução do contrato.
§ 29 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada
por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.
§ 3~ O limite de cinco anos, a que se .r:~fere o inciso
I deste artigo~ nãO- se aplica aos contratos de concessão de
direito rea~ 4~ _us_o, de ob~;:a pública ou de serviÇo público,
bem assim aos de..locação de bem imóvel para o serviço público, os quais terão vigência pelo prazo que â. Administração
julgar conveniente.
§ 49 É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.
Art. 56. O regime jurídico dos contratos administrativos, instituído por esta lei, confere à Administi-ação, em
relação a eles, a prerrogativa de:
I - modificá-los uriilaterah~lente para melhor adequação
às finalidades do interesse público, devidamente demonstrado;
II - rescindi-los, unilatera4Dente_, nos casos especificados no inciso I do art. 77;
m- fis-calizar-lhes a execução;
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total
ou parcial do ajuste;
. - V - nos casos. d~ servi~os essenciais, ocupar provisonamente bens móveis, Imóvets, pessoal e serviços vinculados
ao objeto do contrato, quando presente a nece-ssidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo.
Art. 57. A declaração de nulidade do_ contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos
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que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de descons~
tituir os já prOduzidos.
Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do deve_r de indenizar o contratado, pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada, contanto
que não lhe seja imputável. promovendo~se a responsabilidade.
de quem lhe deu causa.
SEÇÃO II
Da formalização dos contratos
Art. 58._ Os contratos e seus aditamentos Serão lavrados
nas repartições interessadas. que manterão arquivo crono~
lógico dos seus autógrafos e registro sistemáticos do _seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se
formalizam por instrumento público. de tudo juntando-se có.
pia no processo que lhes deu origem.
Parágrafo único_. É nulo e de nenhum efetto o contrato
verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras
de pronto pagamento.
- Art. 59. Todo contrato deve mencionar os nomes das
partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que
autorizc)U a sua lavratura, o número do processo _da licitação,
da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes
às normas desta Lei e às cláusulas contratuais.
§ 1<> A publicação resumida do instrumento do contrato
ou de seus aditamentos na imprensa ofiCial, que é condição
indispensável para sua eficácia, Será proyidenciada pela Administração na mesma data de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de até vinte dias. qualquer que seja o seu valor, ainda
que sem ónus.
-§ 2\' É vedado atribuir efeitos financeiros retroa_tivos
aos contratos regidos por esta Lei, bem assim às suas alterações. sob pena de invalidade do ato e_ responsabilidade de
quem lhe deu causa.
_ _.
__ _ --:--_- ---_-:
§ 3~' O-disposto no parágrafo antenor não se aplica aos
casos de extrema c comprovada urgência, se a a:Veiltual demora superior a quarenta e oito horas, para prévia celebração
d~ contrato, puder acarretar danos iz:eparáveís à o:ctem c?letiva, à saúde pública, à segurança naciOnal ou ao me1o amblente físico, hipótese em que a sua formalização deverá ocorrer
no primeiro dia útil subscqüente, convalidando a obra, a compra ou serviço cuja execução já se te~ha porventura iniciado,
pelo seu caráter inadiável.
Art. 60. O instrumento de contrato é obrigatório- nos
casos de concorrência_ e de tomada de preços, bem como
nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação.
e facultativo nOs demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis tais como carta-contrato,
nota de empenho de despesa, autorização de compra oil ordem
de execução de serviço.
.
§ 1"' A minuta do instrumento de contrato integrará
sempre o edital ou ato convocatório da licitação.
§ 2<? A carta-contrato, nota de empenho, autorização
de compra, ordem de execuÇão de seniço, ou outros instrumentos hábeis, aplic,a-se, no que couber, o dispo~to no art. _
53.
§ 3' Aplica·se o disposto nos arts. 53 e 56 a 59, e demais
normas gerais. no que couber:
a)aos contratos de seguro, de financiamento. de locação,
em que o Poder Público seja-locatário, e aos demais cuj?
conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado;

b)aos contratos em que a AdministraçãO for parte, como
-- _
-- usuária de serviço público._
§ 49 É dispensável o instrumento de contrato e facultada
a substituição prevista neste artigo, a critério da Administração
e independentemente de seu valor, nos caso~ ?e compra COf!I
entrega imediata e integral dos .bens ~dquu:dos, .dos q:'a1s
não resultem obrigações futuras, mclus1ve asststêncta técmca.
Art. 61. É permitido a qualquer licítante o_ conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de có~ia antenticada de qualquer documento dele constante, com onus para
o requerente.
Art. 62. A Administração convocará regularmente o
interessado_ para assinar o ínstrumento de contrato, aceit~r
ou retirar o instrumento equívalente' dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81.
§ 1" O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma
vez por igual período. quando solicitado durante o seu trans_curso pela parte e desde que ocorra motivo justificado, aceito
pela Administração. ~
_§ zç. É facultado à Administração, quando o convocado
não assinar o instrumento de contrato ou não aceitar ou retilar
o instrumento equivalente. no prazo e condições estabelecidos convocar os licitantes remanescentes, na ordem de clas-sificaÇão, para-fazê-lo em igual pra7o.e nas _mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclus1ve quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da cominação
prevista no art. 79. --_
§ 3~' Decorrido, sem convocação para a contrataçao.
o prazo estabelecido no instrumento convocatório para vali~a
de das propostas, ficam os licitantes liberados dos compro~
missas assumidos.
SEÇÃOIII
Da alteração dos contratos
Art. 63. Os contratos regidos por esta Lei Poderão ser
alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação d~o projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual
em decorrência de acréscimo ou -díminuíçâo quantitativa de
seu_objeto, nos limites permitidos por esta Lei.
II -por acordo das partes:
a) quando _conveniente a substituição a modalidade de
garantia requerida pela Administrativa ou instrumento convocatório;
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento,
em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originários;
·
·
c) quando necessária a modificitção da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, man~
tido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou
- execução de obra ou serviço.+
§ 1"' O contratado fica obfi$ado a aeeítar. ~ rnesma'i
condições contratuais, os acrésclrl10s ou supresSões que se
fizerem nas obras, serviços ou compras, até dez por cento
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do valor inicial-do contrato, e, no caso particular de reforma

de edifício ou de equipamentos, até o limite de vinte e cinco
por cento para os seus a~ctéscimos.
§ 2? Nenhum acréscimo ou supresSão poderá exceder
os limites estabelecidos no parágrafo anterior:
§ 3" Se riO contrato não houverem sido contemplados
preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados
mediante acordo entre as partes, respeitados oS limites estabelecidos no § I'
§ 4"' No caso ele supressão de obras ou· -serviços, se o
contratado já houver adquirido os materiais e posto nu local
dos trabalhos, deverão estes ser pagos pela Administração
pelos custos de aquisição, regularmente comprovados.
§ 59 Quaisquer tribUtOS-OU encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a apresentação da proposta, de com R
provada repercussão nos preços contratados, implicarão a reviR
são destes para mais ou para"·m·enos, confotme o caso_.
§ 6<? A variação do valor contratual para fazer face ao
reajuste de preços previsto no próprio contrato, ·as atualizações, compensações -ou penalizações financeiras decorrentes
das condições de pagamento nele previstas e derilais penalidades pecuniárias, bem corno o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido,
não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrado
por prova documental, anexa ao processo, dispensandoRse
a celebração de aditamento.
§ 7<? O eventual restabelecimento do equilíbrio eConômicoRfinanceiio do contrato somente poderá ser obtido na
forma e condições da legislação· processual ciVil.

Art. 69. O contratado é responsável pdos eiLCargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da
exeCu.çãõ-·do ·contrato.- .
- ---- -·
·-·
§ 1<? A inadimplência do contratado, com referência aos
eriCiiFgo-s estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a responsabilidade de seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edifiCações, inclusive perante o
Registro de Imóveis.
§ 2" A Administração poderá exigir, também, seguro
para garantia de pessoa e bens, devendo essa exigência constar
do edital da licitação ou do convite.
Art. 70. A subcontratação de obra ou serviço somente
será admitida quando prevista no edital, até o limite nele
previsto, sem prejuízo da responsabilidade solidária de contratado e subcontratado e observadas as seguintes condições a
serem avaliadas e aprovadas previamente pela Administração:
I - apresentação, pelo licitante, da relação de empresas
a serem subcontratadas, com especificação dós serviços que
cada uma realizará;
II - apresentação, pelos pretensos subcontratados, de
declaração escrita de aceitação da subcontratação, bem como
apresentação de justificativa consubStanciada de sua não partiR
cipação·no respectivo certame licitatório;
III- apresentação, pelas empresas que serão subcontratadas, de todos os documentos e informações exigidos dos
licitantes no ato convocatório, exceto os relativos a capacidade
técnicoRoperativa e património líquido, a critério da Administração.
Art. 71. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável pela sua fiscalização e acompanhamento, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até quinze dias da comunicação escrita
do contratado;
b) definitivamente, por comissão designada pela autoridªde competente, da qual não poderá participar servidor responsável pela fiscalização, mediante termo circunstanciado,
assinado oelas partes, após o decurso do prazo de observação,
ou de vist"oria qUe comprove a ãdequação do objet6 aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 67.
II -em se tratando de compras de equipamentos:

SEÇÃOIV
Da Execução dos Contratos
Art. 64. O contrato dverá ser executado fielmente pelas
partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as nonnas
desta Lei, respondendo cada qual pelas ocnseqüênciils de sua
inexecução total ou parcial.
Art. 65. A execução de qualquer contrato deverá ser
fiscalizada e acompanhada por representante da Administração, formalmente designado, permitida a contratação de terceiros para assistiRia e subsidiá-lo de informações pertinentes
a essa atribuição.
Parágrafo único. O representante da Administração
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do c_ontrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As
decisões e providências que ultrapassem a -sua competência
deverão ser solicitadas a seus superiores, em tempo hábil,
para a adoção das medidas convenientes.
Art. 66. O contratado deverá mante"r.no local da obra
ou serviço preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato.
Art. 67. O contratado é obrigado a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, às suas eXpensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em qu:e ·se· ·verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resUltantes da execução ou de
materiais empregados.
Art. 68. O contratado é responsável pelos danos causaR
dos diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
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a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com a especifica"ção;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e conseqüente aceitação formal.
§ 1<? Nos casos de aquisição de equipamentos de grande
vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado
e, nos demais, mediante recibo.
§ 2<? O recebimento provisório ou definitivo não exclui
a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou
do serViço, nem ético-profissional, pela perfeita execução do
contrato.
§ 39 O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso
I deste artigo não poderá ser superior a noventa dias, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos
no edital.
Art. 72. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes caso·s:·
-
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I -gêneros perecíveis, alimentação preparada e outros
materiais, a Critério da Administração;
II -serviços profissionais;
III -obras e serviços até o valor fixado para convite,
desde que não se acompanham de aparelhos, equipamentos
e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.
Parágrafo único. Nos casOs deste artigo, o recebimento
será feito mediante recibo.
Ârt. 73. Salvo disposições em contrário constantes do
edital, convite ou de ato normativo, os ensaios, testes e demais
provas exigidos por normas técnicas oficiais pãra a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.
Art. 74. A Administração rejeita-rá, -no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento, executado em desacordo
com o contrato.

SEÇÃOV
Da Inexecução e da Rescisão dos contratos
Art. 75. _A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão; coin as conseqüências contratuaiS e aS previstas em lei ou regulamento. Art. 76. _ Constituem motivo para rescisão do contrato,
a juízo da Administração:
____ _
I - o descumprimento de claúsulas contratuais, especifi· -· · ·
cações, projetas ou prazos;
II- o cumprimento irregular de claúsulas contratuais,
especificações, projetas e prazos;
---Til- a lentidão no seu cumprimento,levando a Adm.\nistração a presumir a não conclusão da obra, do serviço ou
do forneciffiEiifo, nos prazos estipuladOs;
IV- o atraso injustificado no iníCio da obra, serviço ou
fornecimento;
V :- a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem juSta causa e prévia comunicação à Administração;
----VI- a subcontratação total ou parcial do seu objeto,
a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, tOtal ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
VII - o desatendimento das determinações regulares da
autoridade designada para fiscalizar e acompanhar a sua execução, assim como as de scus_superiores;
VIII- o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo único dO art. 65;
IX - a decretação de falência, o pedido de concordata
ou a instauração de insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do CQntratado;
XI - a alteração social ou a modificaçãO da finalidade
ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
cotitrato;
XII- protesto de títulos ou a emissão de cheques sem
suficiente provisão, que caracterizem ainsolvência do contratado;
XIII -razões de interesse público, justificadas e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
XIV- a supressão, por parte da Administração, de
obras, serviços ou compras, aCarretando modificação do valor
contratado, além do limite permitido no§ 1• do art. 63; .
XV- a suspensão de sua execução, por ordem escnta
da AdJD-inistração, por prazo superior a cento e vinte dias,
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salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra;
XVI -o atraso superior a noventa dias dos pagamentos
devidos pela Administração, decorrentes de obras, serviços
ou fornecimento ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação
da ordem interna_ ou guerra;
XVII- a não liberação, por parte da Administração,
de área, local ou objeto para execução- de obra, serviço ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes
de materiais haturais especificadas no projeto;
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovados, iJ!Ipe4i!_i~_a- da execu_ção do CO_I]._-

tr3io;
XIX - o não recolhimento pelo contratado das obrigações para com a Fazenda Nacional, das Contribuições pr~vi
denciárias e do Fundo de Garantia por Tempo de Se_mço,
cujas regularidades deverão ser comprovadas, quando solicitado, para efeito de pagamento parcial ou total, decorrente
da contratação-de obras ou serviços.
Art. 77. A rescisão do contrato poderá ser:
I - detei-Ininada por -ató-unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a Xlll, XVlli
e XIX do artigo anterior;
II- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a
termo no processo da licitação, desde que haja conveníência
para a Administração;
III- judicial, nos termos da legislação.
.
§ l9 A rescisão administrativa oU amigável deverá ser
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
§ 2~" No caso do inciso XIII do artigo anterior será o
contratado ressarcido dos prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido, tendo, ainda, direito-a:
~) devolução da garantia;
b) pagamentos devidos pela execução do contrato até
a data da rescisão;
c) pagamento do custo de desmobilização.
Art. 78. A rescisão de que trata o inciso I do artigo
anterior acarreta as seguintes conseqüências, sem prejufzn
das sanções previstas nesta lei:
- -- -I-assunção imediata do objeto do contrato, no estado
e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;
I I - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessário à sua ·continuidade. a serem devolvidos ouressarcidos posteriormente, mediante avaliação;
III -execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração e dos_ valores das multas e indenizações
a ela devidos;
IV -retenção dos créditos decorrentes do contrato até
o limite dos prejuízos causados à Administração.
§ 1~' A aplicação das medidas previstas nos incisos I
e II deste artigo fica a -critério da Administração, que poderá
dar continuidade à obra ou a serviço por execução direta
ou indireta.
§ 2~' É permitida à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, assumindo o controle
de determinadas atividades necessárias à sua execução.
§ 3• Na hipótese do inciso li deste artigo, o ato deverá
ser precedido de autorização expressa do Ministro de Estado
ou autoridade equivalente.
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CAPÍTULO IV
Das Penalidades

SEÇÃO I
Das Sanções Administrativas
Art. 79. A recusa do adjudicatáriO em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela AdministraçãO, caiiCteriiã _o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas, ainda que não tenha sido caso
de licitação.
Parágrafo único. O disposto neste artigO não-se aplica
aos licitantes convocados nos tennos do inciso IV do art.
22 e do § 2» do art. 62, que não aceitarem a contrata.Çãõ,
nas mesmas condições, inclusive quanto a prazo e preço, das
propostas pelo prime-iio adjudicatário.
Art. 80. O atrãso injUstificado na execução do contrato
sujeitará o contratante à multa de mora-, -fixado_ na forma
prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
§ 1" A multa a que alude este artigo não impede que
a Administração resdilda unilateralmente o contrato e aplique
as outras sanções previstas nesta lei.
§ 29 A multa será descontada dos pagamentos ou da
garantia do respectivo contrato, ou, ainda, quando for o caso,
-- ------cobrada judicialmente.
Art. 81. Pela inexecução total ou pardal do con-tratO
a Administração poderá, garantidã-pféViãOefesa, aplicar ao
contratado as seguintes san-ções:
I - advertência;
I I - multa, na forma prevista no instnimeritõ convocatório ou ·no contrato;
Til -suspensão temporária de participação em licitação
e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a dois anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou Contratar
com a AdminiStraÇão- Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administração pelos prejuízos decorrentes e após decorrido
prazo não inferior a dois anos.
§ 1'l Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela
sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
§ 2~' As sanções previstas nos inciSos I, III e IV deste
artigo poderão ser ~plicadas ju~tamente co.m a cj.o inciso II,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis.
§ 3~> A sanção estabelecida no inciSõ IV deste artigo
é de comp'etência da autoridade máxima do órgão ou entidade,
facultada a defesa do interessado no-respectivo processo, no
prazo de dez <lias da abertura de vista.
§ 4~' As sanções previstas neste artigo e nos arts. 80
e 82 deverão ser publicadas no Diário Oficial no prazo de
cinco dias úteis.
§ 5» As sanções previstas nos incisos me IV deste artigo
serão divulgadas em órgão da imprensa de maior divulgação
no local.
Art. 82. As sanções previstas nos "iiicisos· III e IV do
artigo anterior poderão ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em tazãO doS contratos regidos por lei:
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I - praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal, no recolhimento de quaisquer tributos;~
I I - praticarem atos ilícitOS;-viSandó fruStrar os objetivos
da licitação;
III- demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
Art. 83. Os agentes administrativos que praticarem
-atos em desacordo com os preceitos legais ou visando frustrar
os objetivos da licitação sujeitam_-se às_ sanções ptevistas nesta
lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e crimin_al que seu ato ensejar.

SEÇÃO II
Da Tutela Judicial da Regularidade das Licitações
e dos Contratos da Administração PúbHca
SUBSEÇÃO I
Das Disposições Gerais
Art. 84. Os crimes definidos nesta lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus autores, qUando servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo.
emprego, função ou mandato eletivo.
_
Art. 85. Considera-se servidor público, para os fins desta lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou
sem remuneração, cargo," função ou emprego público.
_§ 1'1 Equipara-se a servidor público, para os fins desta
lei, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, assim consideradas, além das fundações, empresas
públicas e sociedades de economia_ mista, as d~J:!laiS entidades
sob Controle, direto ou indireto, do Poder Público.
§ 2<? A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos crimes previstos nesta lei forem ocupantes
de_ cargo em comissão ou de função de confianÇa em órgão
da Administração direta, autarquia, empresa- pUblica, Sociedade de economia mista, furidação pública, ou outra entidade
controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público.
SUBSEÇÃOII
Dos Crimes
Art. 86. Dispensar ou inexígir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena -detenção, tle três a cinco anos, e· multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que,
tendo comprovadamente concorrido para a consumação da
ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal,
para celebrar contrato com o Poder Público.
Art. 87. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo
do procedimento lícitatório, com o intuito de obter, para si
ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do qbjeto da licitação:
Pena -detenção, de dois a quatro anos, e multa.
Art. 88. Patrocinar. direta ou indiretamente, interesse
priva-do perante a Administração, dando causa à instauração
de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação
vier a ser decretada, em ação popular constitucional, pelo
Poder Judiciário:
-~
- -- -· Pena- detenção, ãe seis meses a dois anos, e multa.
Art. 89. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer
modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual,
em favor do adjudiciatário, -durante a execuçãO dos contratos
celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei,
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no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instru-

mentos contratUais, ou, ainda, pagar fatora com preterição
da ordem cronológica de sua apresentação_:
Pena- detenção, de dois a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Incide na mesma pena o contrato que,
tendo comprovadamente concorrido para a consumação da
ilegalidade, obtém vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das modificaÇões ou prorrogaÇões contratuaiS.
Art. 90. _ Omitir, em documento, para efeito_ de préqualificação, ·de habilitação, ou de obtenção do certificado
de registro cadastral, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser mencionada sobre fato juridicamente relevante:
Pena- reclusão, de dois a cinco ailos, e multa.
Art. 91. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de
qualquer ato de procedimento licitatóriá:
Pena- detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
Art. 92. Devassar, irijustamente~ O sigilo de proposto
apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a
terceiro o ensejo de devassá-lo:
Pena -detenção, de dois a três anos, -e multa.Art. 93. Afastãr -ou procurar afastar licitante, por meio
de violência, grave ameaça, fraude ou ofereciniento de vantagem de qualquer tipo:
Pena- detenção, de dois a quatro anos, e multa, além
da pena correspondente à violência.
Parágrafo úilico. Incorre na· rilesnia {ienã quem se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem oferecida.
Art. 94. Fraudar, em prejuízo da Faunda Pública, licitação i'qstaurada para aquisição ou venda de bens-ou merca:dorias, ou contrato dela decorrente:
I -elevando arbitrariamente os preÇos;
II - vendendo, como verdadeira ou perfeitã,- rilerCadõria falsificada ou deteriorada;
III- entregando uma mercadoria por outra;
IV- alterando substância, qualidade ou quantidade da
mercadoria fornecida;
V- tomando, por qualquer modo, injustamente, mais
onerosa a proposta ou a execução do contrato:
Pena -detenção, de três a seis anos, e multa.
Parágrafó-úriico. É aumentada a peila de uma terço,
se o crime ocorre em período de grave crise económica.
Art. 95. -Admitir à Hcitação ou ce_lebrar contrato com
empresa ou profissional declarado inidôneo~
Pena- detenção, de seis meses a dois anos, e multa.
Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que,
declarado inidôneo, venha a licitar ou a contiatãr com a·Adnúnistração.
Art. 96. Obstar, impedir ou dificultar, injustamente,
a inscrição de qualquer interessado nos registres cadastrais
ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito:
_
_
Pena- detenção, de seis meses a dois_anos, e multa.
Art. 97. Incluir, no edital ou ato convocatório da licitação cláusulas ou condições que visem a comprometer o seu
caráter competitiVo:
~Pena- detenção, de dois a quatro anos, e multa.
. Art. 98. A pena de multa cominada nesta lei consiste
no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em
índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantaR
gem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo
agente.
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§ 1"' Os índices a que se refere este artigo não poderão
ser inferiores a dois por ceilto, nem superiores a cincO -por
cento do valor do contrato licitação ou celebrado com dispensa
ou inexigilidade de licitado.
§ 29 O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal.
·
Art. 99. As infrações penais previstas nesta Lei pertinem às licitações e aos contratos celebrados pela União, Estados, Distrito Federal, Municiípios, e respectivas autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações
públicas, e quaisquer outras entidades sob seu controle direto
ou indireto.

SUBSEÇÃO II
_Do Processo e Julgamento
Art. HXL Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público
promovê-la.
Art. 101. Qualquer pessoa poderá provocar, para os
-efeitos desta lei, a-iniciativa do Ministério Público, fornecedndo-lhe, por escrito, informa"Çães sob_re o fato e sua autoria,
bem como as circunstâncias: em que· se deu a ocorrência,
Parágfafo úriico. Quando a comunicação for verbal,
mandará a autoridade reduzi-la a termo, assinado pelo apreR
sentante e por duas testemunhas.
Art. 102. Quando em autos ou papéis de que conhecerem, os magistrados, os· membros dos Tribunais ou COnselhos de Contas ou os titulares dos_ órgãos integrantes do sistema
de controle interno de qualquer dos Poderes, verificarem a
existência dos crimes definidos nesta lei, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.
Art. 103. Será admitida ação penal privada subsidiária
da pública, se esta não for ajuizada no prazo legal, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 29 e 30 do Código
de Processo Penal.
Art. 104. Recebida a denúncia e citado o infl'ator, terá
este o prazo de dez dias para apresentação de defesa escrita,
contado da data de seu interrogatório, podendo juntar documentos, arrolar aS testermUnhas que tiver, em número não
superior a cinco, e iridicar as demais provas que pretenda
produzir.
_ Art. 105. Ouvidas as testeinunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências instrutórias deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á, sucessivamente, o prazo de cinco
dias a cada parte para alegações finais.
Art. 106. Decorrido esse_ prazo, e conclusos os autos
dentro de vinte e quatro horas, terá o juiz dez dias para
proferir a sentença.
Art. 107. Da sentença cabe apelação, interponível no
prazo de cinco dias.
Art. 108. No processo e julgamento das infrações penaiS definidas nesta lei, assim nos recursos- e na execução
que lhes digam respeito, aplicar-se-ão? subsidiariamente, o
Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal.

CAPÍTULO\'
Do Direito de Petição

Art. 109. Dos atos da Administração decorrente da
aplicação desta Lei cabem:
I - recursos, no prazo de três dias úteis a Contar da intimação do ato ou da lavratura ~ ata, no~ casos de:
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Art. 112. Quaildo o objeto do contrato interessar a
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
mais de um órgão ou entidade públicos, caberá ao contratante,
b) julgamento das propostas;
perante a eritidade ôiteress3.da, responder pela sua boa execuc) anulação ou revogação da licitaÇlõ; _ _
_
ção, fisCalização e pagamento.
d) indeferimento do pedido de in!!.-crição
registro caParágrafo único.- Fica facultado ao órgão ou entidade
dastral, sua alteração ou cancelamento;
interessados o acompanhamento da e_xecução do contrato.
e) recisão do contrato,- na hipóte-se do inciso I do ~rt.
77;
Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos conI) aplicação das penas de advertéltcia, suspensão tempotratos e demais instrUmentOs regidos por esta lei será feito
rária ou de multa;
_
_ __ ·
pelo Tribunal de Contas competente e pelos órgãos integrantes
II- repreSerüaÇão, no prazo de trêSOiã_S_ útiis da intimado sistema de controle interno, na forma da legislação pertição da decisão relacionada com o objeto de licitação ou do
nente, ijcando os órgãos interessados da Administração rescontrato, de que não caiba recursos hierárquico;
ponsáveis pela demonstração da legalidade, regularidade e
III -pedido de reconsideração de decisão proferida no
economicidade da despesa e sua execução.
caso do § 39 do art. 81, no prazo de dez dias úteis da intimação
§ }'l Qualquer licitan~e. contratado ou pessoa física ou
do ato.
jurídiCa poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos
§ 19 A intim3ção dos ates referidos no inciso I, alíneas
órgãos integrantes do sistema de controle interno, contra irreb, c e e deste artigo, excluídos os de advertência e multa
gularidades na aplicação desta lei.
de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na
§ 2"' Os Tribunais de Contas e os órgãos de controle
imprensa oficial.
_
interno, no exercício de suas atribuições institucionais, são
§ 2~' O recurso previsto na alínea a do inciso I deste
competentes para examinar e fiscalizar os registras contábeis
artigo terá efeito suspensivo, podendo- a autcnidade compee demais controles das ~mpr~as priv~das_ contratadas para
tente, motivada em razão de_ interesse público, atribuir ao -a exe-cuçãQ de obr.ls, serviços ou fornec~~nto de materiais,
recurso interposto eficácia suspensiva; nos casos previ~tos nas
no que cqncerne às contrataç~s feitas~ - _ .
alíneas bee do mesmo inciso.
-.
§ 3"' As pessoas jurídicas referidas no parágrafo antenor
§ 3"' Interposto, o recursO Será cOmunicado aUs demais
são obrigadas a manter e colocar à disposiÇãO- do Tribunal
licitantes, que pOderão impugná-lo no prazo de tr~ dias úteis.
de Contas e dos órgãos de controle interno toda a doc~m~n
§ 4"' O recurso, devidamente fundamentado, será diritação contábil, fiscal, comercial e bancária necessária às apuragido à autoridade superior, por inteririédio da que praticou
çÕes por ele determinadas, no que concerne às contrataç_óes
o ato recorrido, a qual poderá reconSiderar sua decisão, no
feitas, sob pena, em caso de sonegação ou de recusa, de aplicaprazo de cinco -dias úteis, ou, nesse· mesmo prazo, fazê-lo
ção de multa diária até o cumprimento de suas determinações.
subir, devidamente informado, caso· em que-a decisão deverá
§ 4• Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes
ser proferida dentro ·do- prazo de cinco· dias úteis, contado
do sistema de controle i_nten1:o poderão solicitar paTa ·exaine,
-------do recebimento do recurso.
antes da abertura das propostas, cópia de edital de licitação
§ 5"' Não se concederá medida liminar em mandado de
já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Adminissegurança que tenha por objeto a suspenSão_ do curso de proce- - tração interessada à adoção das medidas corretivas que em
dimento licitatório -para ·contrataçâo de serviço cuja prestação
função desse exame lhes forem determinadas. _
_
não possa ser interrompida, a não ser com greve prejuízo
Art.
114.
O
sistema
instituído
nesta
lei
não
impede
a
ao adequado funcioriamento de órgão ou entidade ou compropré-qualificação de licitantes nas concor'rências de alta complemetífilehto da segurança de bens destes._- ~
xidade técnica, sempre que o objeto da licitação recomende
§ 6..,- Na lúpótese do parágrafo ariterior, a Administraanálise mais detida da qualificação técnica dos interessados.
ção poderá contratar com licitante_ qUe- ~ferecer a proposta
§ 1' Entende-se por licitação de alta complexidade técmais vantajosa, provisoriamente, até o julgamento do manN
nica, para fins do disposto neste artigo, aquela que envolva
dado de segurança.
alta especialização, como fator de extrema relevância para
garantir a execução do objeto a ser Contratado, ou que possa
CAPÍTULO VI
comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos_
Disposições Finais Transitórias
essenciais.
Art. 110. Na contagem dos_ prazos estabelecidos nesta
§ 2<i Na pré-qualificação serão observadas as exigências
lei exclui-se-á o dia do·início e incluir-se-á o do vencimento.
desta lei, relativas à concorrência, à convocação dos interessados, ao procedimento e à anali~e da documentação.§ 1"' Os prazos estabelecidos nesta -le:i são contínuos,
não se interrompendo nos feriados.
Art. 115. Os órgãos e entidades d.a Administraç_ã5>.Pú§ 2"' Somente se iniciam e vencem -os prazos referidos _-bifca poderão expedir instruções pecu?ares às suas obras: se:neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.
viços, compras, alienações, bem assun para a transferenaa
Art. 111. A Administração somente pagará ou premia~ de tecnologia, trabalhos em parceria para desenvolvimento
rá projeto quando o autor lhe ceder os direitos patrimoniais de equipamentos, materiais e processos, que atendam às pecua ele relativos e possa utilizá-lo de acordo com o previsto
liaridades do desenvolvimento científico e tecnológico, obserno regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração.
vadas as disposições desta lei.
Parágrafo únicó. - Quando o projeto referir-se a obra
Parágrafo único. As instruções a que se refere este artie material de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, go serão aproVadas por decreto.
a cessão dos direitos iricluirá o fornecimentO de todos os dados, ·
Art. 116. Aplicam-se as disposições desta lei, no que
documentoS e elementos de informação ·pertinentes à tecnocouber aos convênios-, acordos, ajustes e outros instrumentos
logia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físicongên~res celebrados por órgãos e entidades da Adminisco de qualquer natureza e aplicação da obra.
tração.

em
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§ 19 A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos
órgãos ou entidades da Administração Pública depende de
prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto
pela organização interessada? o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) identificação do objeto a ser executado;
b) metas a serem atingidas;
c) etapas ou fases de execução;
d) plano de aplicação dos recursos financeiros;
e) cronograma de desembolso;
f) previsão de início e fim da execução do objeto, bem
ass1m da conclusão das etapas ou fases programadas;
g) se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia:
1) projeto, tal como definido no inciso VII do art. 6';
2) comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados,
salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador.
§ 2? Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à assembléia legislativa ou à
câmara municipal respectiva, as qua:is corivocarão ao·conttole
social da gestão pública, por ínteritiédio da imprensa oficial,
entidades civis orgaOiZ3das da loCalidade.
§ 39 A primeira pafcela do convênio ou sua cota única,
se for o caso, sob pena de responsabilidade do dirigente omisso, será liberada, impreterivelmente, no prazo máximo de:
a) trinta dias da assinatura do convênio, se não estiver
prevista a contratação de obra ou serviço de engenharia;
b) quinze dias da celebração do contrato de obra ou serviço pelo convenente executor, ressalvada a hipótese de irregularidades no contrato em questão.
§ 49 As parcelas seguiiltes -do convêniO, se previstas,
serão liberadas em eStrita confonriidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, ein que as mesmas
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes:
a) quando não tiver havido comprovação da boa e regular
aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da
legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou
órgão descentralizador_dos_recursos.ou pelo órgão competente
do sistema de controle interno da Administração Pública;
b) quando verificado desvio de finalidade na aplicação
dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das
etapas ou fases programadas, prãticas atentatórias ·aos principias fundamentais de Administração Pública nas contratações
e demais atas praticados na execução d_o convênio ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais básicas;
c) quando o executor deixar de adotar as medidas saneaw
doras apontadas pelo partícipe repassador dos recursos, ou
por integrantes do respectivo sistema de controle interno.
§ 59 Os saldos de convênio, enquanto não utilizados,
serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança
de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for
igual ou superior a um mês, ou em furi.do de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada
em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos
-verificar-se em prazos menores que um mês.
§ 6? As receitas financeiras ai.iferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito
do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua
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finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que
integrará as prestações de contas do ajuste.
§ 79 Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acord_o ou ajuste, os saldos financeiros rema~
nescentes, inclusive_ os provenientes das receitas obtidas das
aplicações fmanceíras realizadas, serão devolvidos à entidade
ou órgão repass3:dor dos recursos, no prazo improrrogável
de trinta dias do evento, sob pena da imediata instauração
de tomada de contas especial do responsável, providenciada
pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos
recursos.
Art. 117. As normas desta lei aplicam-se, também, ao
Ministério PúblicO e aos Tribunais de Contas.
Art. 118. Lei federal específica poderá estabelecer normas peculiares para as licitações e contratos realizados por
sociedades de economia mista, sujeitando-se estas, enquanto
não editadas tais normas, às disposições desta lei.
Parágrafo iíilico. A Vedação prevista na alínea a do §
39 do art. 79, não se aplica a empresa pública, a sociedade
de economia mista e a outras entidades estatais que explorem
atividades económicas.
Art. 119. Em suas licit::lÇõe-s e contrafaçõ!!s administrativas, as repartiçõés sediadas nO exterior observarão as peculiaridades locaiS e os princípios básicos desta lei, na forma
de regulamentaç~o específica.
Art. 120. _ Nas concessões_ de linhas aéreas, o~rvar
se-á procedimento licitório eSpeCífiCo, a ser estabelecido no
Código BrasileirO' de Aeronáutíca,- no prazo de cento e vinte .
dias, a contar da: publicação desta le'i:
Art. 121 .. ·qs_ valores ~ados por esta lei serão automaticamente corrigidos, na mesma periodicidade e proporção da
variação do índice oficial da inflação, com base no mês de
outubro de 1992.
§ 1' O Poder Executívó Féderal fará publicar no Diário
Oficial da União Os novos valores.
§ 29 EDqu:anto não fixarem limites inferiores próprios,
.os.Municípios aQotarão como valor máldm.o, em cada modalidade de licitação, o quantitativo decorrente da aplicação do
percentual defiriido como teta no·§ 29 do art. 20 desta lei.
Art. 122. FiC:ã o-Poder PúbliCO autorizado a çonceder
gratificação especial, padronizada e não cumulativa, aos servidores responsáveis pela fiscalização .e acompanhamento da
execução dos contratos administrativos, bem como aos servidores integrantes das comissões de licitação e aos responsáveis
por convite a ser concedida, exclusivamente, pelo período
em que o setvidpr desempenhar as atividades de que trata
este artigo.
Art. 123. A União, os EStados, o Distrito Federal, os
Municípios e as entidades da Administração indireta, poderão
conceder direito real de uso de bens imóveis a empresas nascentes nacionais de base tecnológica, nos parques e distritos
industriais e tecnológicos.
Parágrafo único. Considera-se empresa de base tecnológica, para os efeitos desta lei, aquela cuja curva de produção
seja intensiva em tecnologia e que se caracterize pór fundamentar sua atuação na vantagem comparativa de possuir autocapacidade de criar e aperfeiçoar te-cnologias.
Art. 124. . Os contratos w:lativos a imóveis do patrimóniO âa União coritinuam a reger-se pelas disposições do Decreto-Lei n' 9.760, de 5 de outubro de 1946, com suas alterações,
e os relativos a operações de crédito interno ou externo celebrados Pela União ou a concessão de garantia do Tesouro
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Nacionàl. continuam regidos pela legislação pertinente, aplicando-se esta lei, no que couber.
Art. 125. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ressalvadas as licitações já instaUradas e os contratos
assinados anteriormente à sua vigência._ . ·
Art. 126. Revogam-se as disposiÇõés em contrário,
pecialmente os Drecretos-Leis 0 95 2.300, de 21 de novembro
de 1986, 2.348, de 24 de julho de 1987, 2.360, de 16 de setembro de 1987, a Lei n' 8.220, de 4 de setembro de 1991, e
o art. 83 da Lei n' 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

es-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Senevides) - Ein discus~
são a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto>'olta à Câmara dos Deputados~.~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário._
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 91, DE 1:993
Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno,
requeiro preferência para as matérias dos itens 3, 4 e 5, a
fim de serem apreciadas antes da matéria cõnstante do item
n9 2 da Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 26 de janeiro de 1993. - Rachid Saldanha Derzi.

O SR. MAURO "BENEVIDES, PRESIDENTE,
DEIXA A CADEIRA DA PRESIDfNCIA QUE É
OCUPADA PELO SR. DIRCEU CARNEIRO, Ji SECRETÁRIO.
. ·~
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação
o requerimento.
- Os Srs. Senadotes que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
·
' '
Aprovado.
Será feita ã inversãO Solicitada.
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deração do Senado Federal a Mensagem n' 924, de 21-12-92,
renumerada na Casa como Mensagem n"' 455, de 1992, solicitando autorização para elevar o limite de endividamento da
Telecomunicações Brasileiras S/A- TELEBRÁS - , a fim
de permitir a emissão de debêntures nãO cOnversíveis em
ações, sem garantia d-a União, no valor de
Cr$518.460.000.000,00 (quinhentos e dezoito bilhões, quatrocentos e ·sessenta milhões de cruzeiros), na data-base de 1<?
de setembro de 1992.
A Exposição de Motivos n' 464, de 16 de dezembro de
1992, do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, explicita que,
em face dos emissões recentes, por ·pa·rte da Telebrás, de
títulos no mercado internacional, os limites de endividamento
estabelecidos pela Resolução n' 96189, do Senado Federal,
-reqUerem elevação para que a operação pretendida seja viabilizada.
A elevaçãO temporária dos limites--preViSta nO art. 9<? da
referida Resolução é justificada na Mensagem Presidencial
como imprescindível ao fiel cumprimento dos Dispéndios Globais previstos pelo Sistema Telebrás para 1992, no que concerne a investimentos.
O Departamento do Tesouro- Naciolútí á.Pós analisar o
Balancete referente aos_ segundo e primeiro trimestres de 1992
emitiu a Nota DTN/COREFIDIMOB n' 1.138, de 22-9-92,
na qual concluiu ser satisfatória a ·situação financeifà da empresa, com baíxfssimo nív'el de endividamento.
O valor da operação pleiteada, segundo a Exposição de
Motivos n9464, encontra-se dentro dos limites aprova-dos pelo
Congresso Nacional, através da Lei n9 8A09, de 28 de fevereiro
de 1992.
O Conselho de AdministraÇãO da empresa em comunicado à Assembléia Geral de AciOflistãS, em 22 de setembro
de 1992, definiu o valor dã. operação, que terá o prazo de
doze anos a contar da data da emissão- de debêntures, os
jui'às reinuneratórios fixados pela taxa referencial de juros
capítalizada até a data de repactuação, que se dará treze meses
após a data da emissão, e a margem (spread) de 12% ao
ano, a ser paga mensalmente.
As demais exigências prescritaS na ResoluÇão n9 96/89
fora~ _devidamente_ cumpridas,_ e dado o mérito do pleito
somos favoráveiS à-sua ·aprovaÇão nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 3, DE 1993 ~

Autoriza a Telecomunicações Brasileiras· SIA TELEBRÁS ;_ a~ elevar temporariamente seus !Imites
MENSAGEM N' 455, DE 1992
de endividamento, a fim de viabilizar operação de emis(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
são de debêntures não conversíveis em ações, sem garanart. 336, ·c, do Regimento Interno.)
tia da União, no valor de Cr$518.460.000.000,00 (quinhentos e dezoito bilhões, quatrocentos e sessenta miMensagem n' 455, de 1992 (n' 924/92, na origem),
lhões de cruzeiros), na data-base de 1' de setembro de
através da qual o Presidente da República solicita auto1992.
rização para elevar temporariamente os limites de endiO Senado Federal resolve:
vidamento da Telecomunicações Brasileiras S. A. - Art. 1"' É autorizada, nos termos do art. 9~> da ResOlução
TELEBRÁS_,_, a fim de permitir a emissão de debêntures não conversíveis em ações, sem a garantia da n 9 96/89 do Senado Federal, a Telecomunicações Bi3.sileiras
União, no valor de quinhentos e dezoito bilhões, qua- SIA - TELEBRÁS - a elevar temporariamente os limites
fixados no artigo _79 da referida R~olução, a fim de viabilizar
trocentos e sessenta milhões de cruzeiros.
operação de emissão-de debêntures não conversíveis em-açõeS,
sem garantia da União, no valor de Cr$518.460.000.000,00
Nos termos do art. 140, a, do RegimentO Intemo,designo· (quinhentos e dezoito bilhões, quatrocentos e sessenta milhões
o nobre Senador Lucídio Portella para proferir o parecer.
de cruzeiros), na data-base de 19 de s~tembro de 1992.
O SR. LUCÍDIO PORTELLA (PDS ~PI. Para proferir
Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação de
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena- que trata este artigo destinam-se à execução dos investimentos
_dores, o Senhor Presidente da República encaminhou à consi- programados compatíveis com os Dispêndios Globai~ de-1992.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 3:
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Art. 2? As condições básicas da operação de emissão
de debêntures são as seguintes:
a) Prazo e Data de Vencimento: 12 (doze) anos a partir
da data de emissão;
b) Juros Remuneratórios;
b.l) contados a partir da data de emissão;- de acordo
com a variação da TRD mais 12% a.a.;
b-2) a parcela correspondente aos 12% a.a. será paga
mensalmente no primeiro dia do mês subseqUente, calculada
exponencialmente por dias corridos desde a data do último
pagamento ou desde a data de emissão quando for o caso,
incidindo sobre o_ valor nominal acrescido da variação- da TRD
no período;
b-3) a parcela correspondente à variação da TRD será
capitalizada e acrescida ao valor nominal, e o valor pecuniário
assim obtido será base de cálculo de qualquer obrigação pecuniária do lançamento;
c) Prêmio: a EmisSora poderá pagar aos debenturistas
prêmios que visam adequar a rentabilidade dos títulos às taxas
praticadas pelo mercado financeiro, observados os interesses
da companhia Emissora. Caberá ao Conselho de Administração da emissora deliberar sobre o valor do prêmio pago,
sobre as épocas de pagamento, bem como as condições de
pagamento. Para o primeiro período de incidência da taxa
de juros e prêmio, a emiSsora pagárá- às de6êntures -destaemissão um prêmio equiValente à diferença positiva; se hOuver, entre os seguintes termos: TRD + 12% a.a., ou Taxa Anbid + 4% a.a., ou IGP-M
+ 24% a. a.;
d) Data do Início de Juros Acumulatórios e Prêmio: .'a
partir da data da emissão das debêntures;
e) Resgate Antecipado Facultativo: a emissora reservarse-á o direito de, a qualquer tempo, observado o prazo mínimo
de 180 dias, a contar da data do anúncio do início da distribuição, promover o resgate das debêntures em circulação mediante o pagamento do respectivo valor nominal, acrescido
dos juros remuneratórios devidos na data do_ resgate e de
eventual prêmio, se houver;
f) Aqnisiçáo Facultativa: a emissora poderá, a qualquer
tempo, adquirir no mercado- debêntures em circulação, por
preço não- superior ab'seu-valor norilinal acrescido dos juros
remuneratórios~ e prêiniO se houver. As debêritures, objeto
deste procedimento, poderão ser canceladas, permanecer em
tesouraria da emissora, ou serem novamente colocadas no
mercado;
g) Repactuação: o Conselho de Administração da emissora se reunirá -previamente à data de cada repactuação para
deliberar sobre o_ período de repactuação subseqüente, os
juros remuneratórios e prêmios, seus critérios e épocas de
pagamento. A primeira repactuação ocorrerá 13 (treze) meses
após a data da emissão;
h), Aquisição Obrigatória: a emissora compromete-se a
adquirir as debêntures em circulação; à opção dos debenturistas que não aceitarem as condições de quaisquer das repactuações deliberadas pelo Conselho de Administração da emissora, pelo valor nominal, acrescido de juros remuneratórios
e prêmio~ se houver;
i) Agente Fiduciário:
1.1) Reumeraçáo:
-·uma parcela de Cr$28.000.000,00;
-seis parcelas de Cr$28.000.000,00 cada, a serem pagas
anualmente, vencendo~se a primeira um ano após a emissão.
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D Custo de Distribuição:
j.l) Comissão de Coordenação: pelos serviços de obtenção do Registro de Emissão Pública na CVM, análise econômi~
co~financeira e assessoria referente aos assuntos relacionados
com a emissão, a cOmisSão de 0,30% sobre o montante da
operação, calculada sobre o preço de subscrição;
j.2) Comissão de Gai'ãntia: O,30% sobre o montante da
operação, calculada com base no valor de subscrição;
j.3) Comissão de Colocação: 0,60% sobre o valor dos
lotes efetivamente colocados, calculada com base no valor
·
da subscrição.
Art. 39 O prazo máximo para o exercício da presente
1utorização é de 270 dias, a contar de sua publicação.
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Completada
a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto em
turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
O Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra a V. Ex~
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - A Bancada
do PSDB vota favoravelmente, nos termos do- parecer do
nobre Relator Lucídio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Càrneiro)- Não havendo
mais.quem queira se manifestar, está em votação·o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
A matéria vaí à Coinissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CameiJQ)- Sobre a mesa,
parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final que
será lido pelo Sr. 1' Secretário.
É lida a seguinte
PARECER N• 18, DE 1993
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n• 3, de
1993
A Comissão Diretora apresenta a redaçãO final do Projeto
de Resolução n'i' 3, de 19_93, que autoriza a Telecomunicações
Brasileiras S.A. -'-' TELEBRÁS, a elevar temporariamente
-seus limites de endividamento, a fim- de viabilizar operação
de emissão de debêntures não çonversíveis em ações, seni
garantia da União, no valor de Cr$518.460.000.000,00 (quinhentos e dezoito bilhões, quatrocentos e sessenta milhões
de cruzeiros), à data-base de 1• de setembro de 1992.
Sala de Reuniões da Comissão, em 26 de janeiro de 1993.
-Mauro Beoevides, Presidente -- Lucídio Portella, Relator
- Rac:hld Saldaoha Derzi - Iram Saraiva.
ANEXO DÓ PARECER N• 18, DE 1993.
Redaçáo final do Projeto de Resolução n• 3, de
1993~aço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Pres1dente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N• , DE 1992
Autoriza a Telecomunicações BrasHeiras S.
A. - TELEBR.{S, a elevar temporiamente seus limites
de endividamento, a run de viavilizar operação de emissão de debêntures não conversíveis em ações, sem garantia da União, no valor de Cr$ 518.460.000.000,00 (quinhentos e dezoito bilhões, quatrocentos e sessenta milhões de cruzeiros) à data-base de 1• de setembro de
1992.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Telecomunicações Brasileiras S.A.- TELEBRÁS, autoriZada, nos termos do ait 9"' da Resolução
no:> %, de 1989, do Senado Federal, a elevar temporiamente
os limites fixados no art. 7' da referida Resolução, a fun de
viabilizar operaçãO de emissão de debêntures não conversíveis
em ações, sem garantia da União, no valor de Cr$
518.460.000.000,00 (quinhentos e dezoito bilhões, quatrocentos e sessenta milhões de cruzeiros), à data-base de P de
setembro de 1992.
Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação de
que trata este artigo destinam -se à execução dos investimentos
programados compatíveis com os dispéndios globais de 1992.
Art. 2~ As condições básicas da operação de emissão
de debêntures são as seguintes:
a) prazo e data de vencimento: doze anos a partir da
data de emissão;
b) juros remuneratórios:
- contados a partir da data de emissão, de acordo com
a variação da TRD mafs doze por cento ao ano;
- a parcela correspondente aos ·doze por cento ao ano
será paga mensalmente, no primeiro dia útil do mês subse~
qüente, calculada exponencialmente por dias corridos_ desde
a data do_ último pagamento ou desde a data d_a emissão,
quando for o caso, inddirido sobre o Valor non:liD.ai acrescido
da variação da TRD no período;
- a parcela correspondente à variação da TRD será capitalizada e acrescida ao valor nominal, e o valor pecuniário
assim obtido será base de cálculo de qualquer obrigaçãq pecuniária do lançamento,
c) prêmio: a Emissora pOderá ãos _debenturisias prêmios
que visam adequar a rentabilidade dos títulos às taxas prati~
cadas pelo mercado financeiro, obseryados os interesses da
companhia emissora.- Caberá ao ConSelho de Administração
da Emissora deliberar sobre o valor- do prêmio pago; sobre
as épocas de pagamento, bem com()_ as condiç~s ~e paga~
menta. Para o primeiro perlodo de incidência da taxa de juros
e prêmio, a Emissora, pagará às debêntureS desta emissão
um prêmio equivalente à diferença pOSitiVa, se houver_, eritre
os seguintes termos:_
~----TRD + 12% a.a. óu Taxa ANBID + 4% a. a. ou IGP-M
+ 24% a.a.;
d) data do inicio de juros acumulatórios e prêmio: a partir
da data da emissão das debêntures;
e) resgate antecipado facultativo: a Emissora reservar~
se-á o direito de, a qualquer tempo, observado o prazo mínimo
de cento e oitenta dias, a contar da data do anúncio do início ·
da distribuição, promover o resgate das_ debêntures em circulação mediante ·o pagamento do respectiVO- Valor nominal,
acrescido dos juros remuneratórios devidos na data do resgate
e de eventual prêmio, se houver;
O aquisição facultativa: a Emissora poderá, a qualquer
tempo, adquirir no mercado debêntures em circulação, por
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pteço não superiOt ãO Seii valOr nominal acrescido dos juros
remuneratórios, e prêmio, se houver. As debêntures, objeto
deste procedimento, poderão ser canceladas, permanecer em
tesouraria da Emissora ou serem novamente colocadas no
mercado;
g) repactuação: o ConSelho de Administração da Emissora reunir-se~á previamente à data de cada repactuação para
deliberar sobre período de repactuação subseqüente, os juros
remuneratórios e prêmios, seus critérios e épocas de pagamento. A primeira repactuação ocorrerá treze -meses após
a data da emissão;
h) aquisição obrigatória: a Emissora compromete-se a
adquirir as debêntures em circulação, à opção dos debenturistas que não aceitarem as condições de quaisquer das repactuações deliberadas pelo Conselho de Administração da Emissora, pelo valor nominal, acrescido de juros remuneratórios
e prêmio, se houver;
i) agentes fiduciários:
- remuneração:
- uma parcela de Cr$28.000.000,00 (vinte e oiio niilhões
de cruzeiros) e
- seis parcelas de Cr$28.000.000,00 (vinte e oito milhões
de cruzeiros) cada a _serem pagas anualmente, vencendo-se
a primeira um ano após a emissão;
J) custo de distribuição:
- Comissão de Coordenação: pelos serviços de obtenção
do Registro de Emissão Pública na CVM, análise económicofinanceira e assessoria teferente aos assuntos relacionados com
a emissão, a comissão de 0,30% !;iobre o montante da operação, calculada sobre o preço de subscrição;
- Comissão de Garantia: 0,30% sobre o moniãflte da
operaç~~,__ calculada com base no valor de subscrição;
- Comissão de Colocação: 0,60% sobre o valor dos lotes
efetivarnente coloca<(os, calculada com base no ~alor da subscrição.
Art. 39 _ O prazo riiilXiliio para o exercício da presente
autorização é de duzentos e setenta dias, a contar de sua
publicação.
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - 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 (Dirceu Carneiro) -

Item 4:
OFÍCIO N• S/10, DE 1993
Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Ofício n' S/10, de 1993, através do qual o Governo
do Estado do Pará solicita autorização do Senado Federal para a· realização de operação de crédito junto à
Caixa Económica Federal. (Dependendo de Parecer.)
Nos termos do ârt. 140, a, do Regimento Interno,
designo o nobre Senador Jarbas Passarinho parà Profe~
rir o parecer.
'
OSR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para elnitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Sr. Presidente
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do Banco Central do Brasil encaminha a esta Casa, conforme
Ofício "S" no 10, de 1993, solicitação do Governo do Estado
do Pará para contratar operação de crédito no valor de Cr$
49.390.000.000,00 (quarenta e nove bilhões, trezentos e noventá milhões_ de cruzeiros), equivalentes a 1.599.000 UPF,
em agosto de 1992, junto à Caixa Económic_á--Federal, na
qualidade de agente financeiro.
A operação de crédito inicialmente teria uma participação
do Banco Mundial de 50%, da Caixa Económica Federal,
de 25%, e do Governo do Estado do Pará. de 25%. Mas
a Caixa Econórriica Federal não dispõe, no momento, de recursos no Orçamenlo__ do_ FGTS para financiar a sua participação no empreendimento.
Então, o Governo do Estado do Pará solicitou e obteve
a concordância do BIRD de que esses 25% que caberiaril
à Caixa Económica Federal passassem a Sei financiados pelo
próprio Governo do Estado. E o Governo do Estado, junto
à Caixa Econômica, tem a promessa, pela Caixa. de ser refinanciado até outubro do corrente ano.
Cabe informar que a documentação apresentada satisfaz
as exigências da Resolução n9 36/92 e que,- conforme parecer
do Banco Central, a operação de crédito está dentro dos limi-

tes de endividamento estabelecidos pelo Senado FederaL
Diante do exposto, somos favoráveis ao pleito, nos termos
do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 4, DE 1993

Autoriza o Governo do Estado do Pará a realizar
operação de crédito no valor de Cr$ 49.390.000.000,00,
equivalentes a 1.599.000 UPF em agosto de 1992, junto
à Caixa Econômica Federal.

O Senado Federal resolve:

Art. 19 É o Estado do Pará autorizado a realizar operação de crédito no valor de Cr$49.390.000.000,00 (quarenta
e nove bilhões, trezentos e noventa milhões de cruzeiros)
equivalentes a 1.500.000 UPE em agosto de 1992, junto à
Caixa Económica Federal, no âmbito do-Programa PROSANEAR/BIRD-CEF.

Art. 29 A operação de Crédito a QUe se refere o artigo
anterior será realizada nas seguintes condições:
a) valor pretendido: Cr$ 49.390.000.000,()(), equivalentes
a 1.599.000 UPF em agosto de 1992.
b) prazo para desembolso dos recursos: 8 meses;
c) juros: 8,7% a.s.;
d) i'ndice de atualização monetária: UPF;
e) garantia: quotas do FPE ou tributos de competência
estadual;
f) destinação dos recursos: execução de obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário-nos bairros da Guanaw
bara, Bengui, Coqueiro e Ipasep;
g) condições de pagamento:
- do principal: em 20 parcelas semestrais, vencendowse
a primeira 10 meses após a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas semestrais.
Art. 311 O prazO -para 6 exeicício da presente autorização é de 270 dias a contar da vigência desta Resolução.
Art. 4~> Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as dispOsições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução que autoriza o Governo do Estado do Pará a realizar operação de
crédito no valor de Cr$49.390.000.000,00, equivalentes a
1.599.000 UPF em agosto de 1992, junto ã Caixa Económica
Federal.
Completada a instrução da matéria, passawse à discussão
do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
Em votação.
Os SrS. ·senadores que o ~provam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a redação final.
- O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa,
parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final
da matéria, gue será lida pelo Sr. 1• Secretário.
É lida a seguinte

PARECER N• 19, DE 1993
(Da ComiSsão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n~ 4, de
1993.
A Comissão Diretora apreSenta a redação final do Projeto
de Resolução n94, de 1993, que autoriiã O-Governo do Estado
do Pará a realizar operação de crédito no valor de
Cr$49.390.000.000,00 (quarenta e nove bilhões e trezentos
e noventa milhões de cruzeiros), equivalentes a 1.599.000 UPF
em agosto de 1992, junto à Caixa Económica Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de janeiro de 1993.
- Mauro Benevides, Presidente - Lucidio Portella, Relator
- Radtid Saldanha Derzi - Lavoisier Mala.
ANEXO AO PARECER N• 19, DE 1993
Redação final do Projeto de_ Resolução
1993.

n~

4, de

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e. eu,
presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, 1tem
28, _do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' , DE 1993
Autoriza o Governo do Estado do Pará a realizl!r
operação de criclito no valor de Cr$49.390,000.000,00
(quarenta e nove bilhões, trezentos e noventa milhões
de cruzeiros), equivalentes a 1.599.000 UPF em agosto
de 1992, junto à Caixa Econômica Federal.
O Senado Federal resolve:
. . .
Art. 19 É o Governo do Estado do Pará autorizado
a realizar operação de crédito no valor de
-cr$49.390.000.000,00 (quaren_ta·e nove bilhões, trezentos e.
noventa milhões de cruzeiros), equivalentes a 1.599JX)() UPF
em agosto de 1992, junto- à Caixa Económica Federal, no
ãmbito do Programa PROSA,NEARIBIRD-CEF.
.
Art. 2~ A operação de crédito a que se refere o arttgo
anterior será realizada nas seguintes condições:
a) valor pretendido: Cr$49.390.000.000,00, equivalentes
a 1.599.000 UPF em agosto de 1992;
b) prazo para desembolso dos recursos: oito meses;
c) juros: 8,7% ao semestre;
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d) úulice de atualização monetária: UPF;
e) garantia: quotas do Fundo de Participação dos Estados
ou tributos de competência estadual;
f) destinação dos recursos,: execução de obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos bairros da Guanabara~ Bengui, Coqueiro e IPASEP;
g) condições de pagamento:
- do principal: em vinte parcelas semestrais, vencendo
a primeira dez meses após a primeira liberação;
- dos juros: em parcelas semestrais.
Art. 3~" O prazo para O exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, a contar da vigência desta
Resolução.
Art. 4"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua
.. ___________ _
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -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 (Dirceu Carneíro) - Iteni 5:

a emitir 395.369.000.000 Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de Sergipe - LFT- SE.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É autorizada a retifiCaçáO do art. -2~ da Resolução n9 92/92 1 do Senado Federal, o qual passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 2" ......... ~-· ...... ·-·· .................................•.....
a) quantidade: 395.369.000.000 (trezentos e noventa e
cinco bilhões, trezentos e sessenta e nove milhões) de Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Sergipe - LFf-SE;
b) modalidade: nominatiVa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional_(mesma taxa referencial);
____ _
d) prazo: até L826 (um_mil, oitocentos e vinte e seis)
dias·
'e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
f) características dos títulos a serem emitidos:

Colocaçao
Dez/'12
Jan/92
Abr/93
Jul/93
Out/93

Data-Base

Vencimento

· Quantidade

Out/'12
Out/'12
Out/92
Out/92
Out/'12

Nov/96
Mar/97
Nov/97
Mar/98
Out/98

110.705.000.000
71.166.000.000
71.166.000.000
71.166.0(10.000
71.166.000.000

OFÍCIO N' S/11, D.E 1993
395.369.000.000
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
Ofício n' S/11, de 1993, através do qual o Governo
termos da Resolução n 9 565, de 20 de setembro de 1979,
do Estado de Sergipe solicita seja retificada a Resoludo Banco _Central;
ção n' 92, de 1992, do Senado Federal. (Dependendo
b) autorização legislativa:Lei n' 3.194, de 30 de junho
de Parecer.)
de 1992."
Nos termos do art. 140, alínea a, do_ Regimento Interno,
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
designo o nobre Senador Francisco Rollemberg para proferir
publicação.
o parecer da matéria.
Art. 3'-' Revogam~se as disposições em contrário.
Esse é o parecer, Sr. Presidente.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, vem a
O SR. PRESIDENTE (Dirce.u Carneiro) ..:... O parecer
esta Casa o Ofício "S" n 9 11, de 1993,...no qual o Senhor
conclui pela apresentação de projeto de resolução, que retífica
Gôvemador do Estado de Sergipe solicita a retificação da
a Resolução n\' 92, do Senado Federal. que autoriza o Governo
Resolução n 9 92/92, que aUtorizou esse EStaâo a -emitíi
do Estado de Sergipe a emitir Letras Financeiras do Tesouro
395.3"69.000.000 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
··· ·
do Estado de Sergipe - LFT- SE.
Sergipe - LFf-SE, para financiamen-to de projetas na área
Completada
a
instrução
da
matéria.
passa-se
à
discussão
Social e de infra-estrutura.
do projeto, em turno único. (Pausa.) ·
O pleito ora analisado refere-se à necessidade de incluir
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
na autorização, o estabelecimento da data-base de outubro/92
Em votação.
para a emissão, sem o que ocorreria sensíVel defasagem no
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
valor real solicitado pelo Governo do Estado.
O exame da modificação solicitada foi feito pelo Banco · sentados. (Pausa)
Aprovado.
Central do Brasil, através do Parecer DEDIP/CODEMA _matéria vai à Comissão Dirdofa para a redação final.
RI-93/007, de 25-1-93, anexado ao processo, no qual essa
instituição Se posició-Da favoravelmente ao pleito, uma vez
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Gameíro) -Sobre a mesa,
que não introduzirá modificaçõeS na- sitU.ãÇãõ_ original estabeparecer da Comissão Dii"etora, oferecendo a redação final
lecida a partir dos parâmetros da Resolução ri9-36/92, do Senada matéria, que será lida pelo Sr. 1'-' Secretário.
do Federal, que rege a matéria.
É lida a seguinte
Isto posto, somos de parecer favorável à retifiCação da
PARECER, N' 20, DE 1993
Resolução n' 92192, do Senado Federal, solicitada por inter(Da Comissão Diretora)
médio do Ofício "S" n9 11/93, do Senhor Governador do
Estado de Sergipe nos termos do seguinte:
Redação final do Projeto de Resolução n9 5, de
1993
PROJETO DE RESOLUÇÃOW5, DE 1993 .
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
Retifica a Resolução n' 92, de 1992, do Senado
Federal, que autorizou o Governo do Estado de Sergipe de Resolução n' 5, de 1993, que retifica a Resolução n' 92,
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de 1992, do Senado Federal, que autorizou o Governo do
Estado de Sergipe a emitir"395.369JlOO_.QOO Letras Financeira
do Tesouro do Estado de Sergipe -LFT- SE.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de janeirO de 1993.
-Mauro Beoevides, Presidente - Lucídio Portella, Relator
- Rachid Saldanha Derzi - Iram Saraiva.
ANEXO AO PARECER N' 20, DE 1993

Redação final do Projeto de Resolução n~' 5, de
1993
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'
, DE 1993
Retifica a Resolução n~ 92, de 1992, do Senado
Federal, que autorizou o Governo do Estado de Sergipe
a emitir 395.369.000.000 Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de Sergipe - LFT - SE.
_
O Senado Federal resolve:
Art. 1~' É autorizada a retificação do art. 2~' da Resolução n~' 9"~, de 1992, do Senado Federal, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 2' ................................. -.... ·-·--··-...... -.. --.. ..
a) quantidade: 395.369.000,000 (trezentos-e nOventa e
cinco bilhões, trezentos e sessenta e nove milhões) de Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Sergipe- LFT -SE;
b) modaUdade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.826 (um mil, oitocentos e vinte e seis) dias:
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
() características dos titulos a serem emitidos:

Colocação
Dez/92
Jan/92
Abr/93
Jul/93
Out/93

Dala-base
out/92
Out/92
Out/92
Out/92
Out/92

Vencimento .
Nov/%
Mar/97
Nov/97
Mar/98
Out/98

Quantidade
110.705.000.000
71.166.000.000
71.166.000.000
71.166_000_000
71.166.000_000

Tola!

395.369.000.000

g) forma de colocação: através de ofertas públicas nos
termos da Resolução n~ 565, de 20 dé setembro de Í979,
do Banco Central do Brasil;
h) autorização legislativa: Lei n' 3.!94, de 30 de junho
de 1992.
.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4 9 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Camei~o) --"Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprOvam queitarii permaneceisentados. (Pausa.)
Aprovada.
- A matéria vai à I;romuigãçãO.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 2.
MENSAGEM N' 445, DE 1992
(Incluída em Ordem do Dia nos termo-s do
art. 336, c, do Regimento Interno)
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Mensagem n9 445, de 1992, pela qual o Presidente
da República solicita que sejam excetuados do disposto

no art. 4~', parágrafo úniCo, da Resolução n(> 7/92, bem
como no art. 4 9 , IV, e seus§§ 1" e 29 , da de n9 82/90,
ambas do Senado Federal, os contratos a serem celebrados pela União Federal junto a Governos de países
credores e suas agências de crédito.
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 27,
de 1993, de extinção da urgência.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. l!' Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 92, DE 1993
termos do art_. 256, do Regimento Interno, requeiro
a retirada do Requenmento n<? 27, de minha autoria e de
outros Senadores, que solicita a extinção da urgência conce.
..
dida à Mensagem n' 445, de 1992.
Sala das Sessões, 26 de janeiro de 1993. - Élclo Alvares.
~os

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A Presidência
defere o_ Requerimento nos termos do art. 256, § 2", letra
a do Regimento Inferno.
_Nos termos do art. 140, a do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Mário Covas para proferir o parecer.
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Para emitir parediant~ de uma impossibilidade
material. TOdavia, you tentar dar a minha contribuição.
Chegou ao Senado Federal a Mensagem n~' 445, de 1992
(n9 910/92 na origem), que estã.beleda algumas regias para
os contratos a serem celebrados entre a União Federal junto
a Governos de países credores e suas agências de crédito,
ou seja, nos termos da negociação feita com o Clube de Paris.
O projeto tramitou, e há um parecer, inclusive, Sr. Presidente, do Senador Esperidião Amin, da ComiSsão de Assuntos
Económicos.
O parecer concluí, pelo que pude apreciar aqui; por
uma resolução.
Ocorre que, poster'iorrilênfe e inais precisãmtnte hoje,
chegou uma outra mensagem, aditandp algumas coisas em
relação ao contrato anteriormente feito.
A minha dificuldade reside no fato, fundamentalmente,
de que não tenho como exarar ou montar uma resolução,
tomando contato com o problema ~este momento. O ideal
era que o Senador Esperidião Amin pudesse estar aqui, não
apenas para defender o seu parecer anterior, como para adaptá-lo em função das novas circunstâncias.
Sr. Presidént"c~:; no meu entender, a mensagem deve ser
aprovada. O parecer do Senador Esperidião Amin indica a
sua aprovação·, mas, inclusive, como toda questão dessa ordem, termina pela criação de um projeto de resolução.
A nova mensagem, que chegou hoje, diz o seguinte:
HTendo em vista controvétsias-sUigidas, a sugestão
é que se incluam no projeto de resolução algumas coisas
adiciomiis: a) dever-se-ia assegurar a reciprocidade
_ _sempre_quehouv_e_r_previs.ão da p_ossibilidade da modificação, quando necessária para restabelecer o equihbriO
contratual, eventualmente rompido pela suj)erveniência de alteração substancial, não causada pelas partes,
das condições presentes na época de sua celebração;
b) sempre que houver previsão sobre o meio de solução

cer.)- Sr. Presidente, estou
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de controvérsias; deverão estabelecer, alternativamen-

te, que as dúviàas e os litígiàS dele decorrentes, ou
serão resolvidos por via amigável e diplomática, ou
submetidos à arbitragem, na forma do disposto no
arl-4', §§ l•e 2•, da Resolução n•82, de 18 de dezembro
de 1990, e c) não poderão conter 'margem de comissão
ou de custo administrativo (spread), a ser acrescida
ario ...
à taxa básica superior a 0,3%

ao

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presídente, enteri"do que
a decisão de V. Ex• adia a discussão e votação da matéria.
Não seria possível a matéria permanecer na Ordem do Dia
e ã.marihã o Sr. Senador Esperidião Amin complenieiitãria
o seu parecer.?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nobre Senador Mário Covas; a Presidência retira a matéria apenas desta
sessão. A discussão já poderá ser novamente incluída na OrR
dern do Dia da sessão subseqüente.
O SR. MÁRIO COVAS- Perfeito.

Esse é o complemento que chegou hoje. A Resolução,
para poder cobrir esta segunda emenda, tem que levar em
conta o que veio na Segunda mensagem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a,
No meu modo de entender, o mérito não se altera, ou
palavra ao nobre Senador Henrique Almeida.
seja, aquilo que é o parecer do Senador Esperidião Amin,
válido para a primeira mensagem, apenas seria acrescido daO SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL- AP. Pronuncia
quilo que vem na segunda mensagem. Porém, neste momento,
o seguinte discurso~) Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
não tenho como fazer uma resolução; dispor sobre os seus
sou presidencialista.
termos instantaneamente. Não sei coíno resolv~r esse proR
Minha opção, madUramente adot3da, é 3.~ que melhor
blema.
atende à realidade brasileira, a mais afinada com as nossas
tradições e costumes. _
_________ _
O meu parecer, Sr. PreSidente, é fã\iO:fâVel à aprovação.
Sei, inclusive, da urgência que isso tem. Parece-me que entre
Penso, entretanto, que é necessário aperfeiçoar o sistema,
os dois Governos há, iriclusive, data fixada para eventual assidotandoRo do instrumental necessário à sua cOrreta c eficiente
natura do projeto, que recomenda que ele seja aprovado com· - prática, banindo vícios distorções que com frequência o
certa urgência, se não hoUver nenhuma dificuldade em relação
acometem .
a ele.
.Sinto respeito pela nobreza de propósitos dos defensores
do parlamentarismo, Sistema com certeza adequado a socieO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A !?residêndades sedimentadas e estáticas, confinadas em áreas territoR
cia, se V. Ex~ o desejar, suspenderá a sesSão pelo prazo de
riais diminutas, quase estacionadas no tempo e no espaço.
até duas horas para a execução da instrução da matéria.
Cumpro, porém, o deVer de discordar, firme e decididamente,
o Sr. EdUardo Suplicy- Permite-IDe Um aparte. nObre de seus adeptos.
__ _
_ _
Senador Mário CovaS? ---O Brasil é uma enorme federação, um amálgama de variadas origens, raças e povos, em constante processo de expansão
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O ilustre See mutação. Exige práticas dinâmicas de escolha popUlar e
nador Mário Covas está proferindo parece-r. Portanto, não
democrática dos governantes, para que recebam apoio do
há aparte.
sufrágio direto e periódico.
O Sr. Eduardo Suplicy- É um pedido de esclarecimento.
Defendo a eleição do Presidente da República de quatro
O SR. MÁRIO COVAS - Não sei se ainda é possível
em quatro anos, coincidentemente com a renovação do Conencontrar o Senador Esperidião Amin, que estava até há pouR
gresso Nacional; sendo mais curto- o períOdo de-Inandato,
co tempo na Casa, mas S. Ex~ certamente fem ô- domínio
pode.ria ser facultada Uma reeleição, a exemplo do qUe o_corre
da matéria, já que deu este parecer. Parece-me qu_e é difícil
nos Estados Unidos.
neste instante formular uma nova resolução, tendo em vista
Iríamos propiciar, ou pelo menos_ favorecer, com a simulum fato novo __surgido agora.
taneidade dos pleitos, a obtenção de maioria do Governo
representação legislativa, indispensável à aprovação de proo. Sr. José Fogaça - Há um problema, Senador Mário na
gramas e projetas objetivos e sempre atua_lizados, livremente
Covas: s6 urna nova resolução altera uma resolução-anterior.
propostos durante as campanhas políticas.
_~
Não há uma resolução, a não ser que V. Ex• a proponha
Manifesto, também, minha simpatia pela particip3çã-o do
neste momento.
Senado Federal na composiÇão-do MinistériO, ãtíavés do refe-O SR- MÁRIO COVAS- Não, nobre.Senador José Fogarendum ou aprovação dos nomes dos titulares propostos pelo
9
ça, havia chegado a Mensagem n 445/92, sobre a qual o SenaPresidente. Assim;assegurar-seRi.ã.~-COm Certeza, o aperfeiçoaR
dor Espcridião Amin deu seu parecer, que termina por uma
mento e a harmonia entre os Poderes, consolidando-se o prinR
resolução, até onde pude entender. Hoje chegou uma segunda
cfpio federativo.
mensagem ...
A nível regional, o parlamentarismo se constitui ein Sé fia
ameaça aos Estados que ostentam menores índices demográO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nobre Senador Mário Covas, diante das circunstâncias, a Presidência retiR - ficas, como o Amapá.
Dispondo de pequenas bancadas na Câmara dos DepuR
ra da Ordem do Dia a presente matéria, Com base no Regitados, cenário da escolha do 19 Ministro e aprovação de seu
-mento Interno, art. 175, alínea e.
Conselho ou Gabinete, os Estado$ mais carentes teriam seus
O SR. MÁRIO COVAS - Sr."'Presidente, não quero
problemas agra vades, ficando à margem das composições do
contestar a decisão de V. E~. que, afinal, se baseia no meu
grupo mais fórte, rfco e-âesenvolvido, detentor do poder decipouco conhecimento da matéria. Portanto, ela está inteiraR
sório; os melhores aquinhoados é que iriam dividir e partilhar
mente justificada. V. Ex~ vai retirar da Ordem do Dia a matépostos, cargos, benesses e verbas_ orçamentárias. Saciados,
ria?
eles se bastariam.
O SR. PRESIDENTE (DirceuTaiDéírO) -'Sim, nobre
Em lUgar de darmo~ U:m passo no escuro, em direção
Senador, a Presidência acabou de retirá Rla.
às dúvidas e indagações de uma experiência pãrlamentarista,

e

o-

-
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caminhemos com firmeza, aprimorando o __ sistema presidencialista, o único ajustado aos legítimOs intereSses do povo
brasileiro.
Voltarei ao assunto.
Por hoje, era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) = Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.~o _-OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
o seguinte discurso:)- Sr. Presidente, Sras.e Srs. Senadores,
o aprofundamento da recessão, o recrudescimento do proCesso
in~acionário, o aumento do desemprego e um arcabouço púbhco totalmente desestruturado- fruto perverso da irresponsável reforma administrativa promovida pelo Governo passado -- criaram para o Governo Itamar FrancO Uma tar-efã.
urgente e amarga: reconstituir a capacidade de investimento
do Estado. Tal realidade torna-se ainda mais grave se considerarmos que o Orçamento da União, em discussão ·no Congresso Nacional, poucas esperanças encerra, já que os recursos
para investimento são mínimos e os destiilados a honrar compromissos com a dívida interna e externa representam sessenta
por cento do total previsto pela lei de meios.
Para enfrentar eSses problemas, o Gov_emo, sem tempo
para perder, encaminhou ao Poder Legislativo proposta de
alteração da legislação do imposto de renda, de que resultou
a Lei n' 8.541, de 23 de dezembro de 1992, e o projeto de
reforma fiscal, ora eiD-discussão no Con-gress~ ---Essas iniciatiVas traduzem a intenção do poder central
de atuar não apenas por meio de medidas de caráter temporário e conjuntural, mas, sim, de administrar, ou,- melhor
dizendo, de realizar uma administração que· tenlia co"mo base
um projeto para o País.
_
_:- -- -Pelas propostas, optou o Governo pela tentatiVa de mudar
a situação, procurando estabilizar a economia, atravéS do reequilíbrio das contas públicas, e redimensionar e redeftnir o
papel dos agentes económicos que sustentam o -Estado e a
relação entre os que p-agam os-tributos e os_ que deles se
beneficiam. Essa escolha deverá estabelecer o que a sociedade
poderá receber do Estado, de acordo com aquilo que irá ceder,
e caracterizará o- modelo de desenvolvimento e de sustentação
das políticas públicas.
É claro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que essas propostas suscitam conflitos, principalmerife -porque perturbam
as forças pQlíticas que se benefiCiaram e se beneficiam- da
estrutura fiscal existente. PropOstas novas assustam poique
representam uma ruptura na situação, explicitam uma-antítese, o que facilmente pode ser definido como violência. A
violência, no entanto, eXiste em qualquer_ dos casos: na permanência da situação, sofrem violênCia õs c!XClufdõs; na provocação de mudanças, os beneficiários sentem-se vítimas.
Esse conflito há algum tempo vem sendo manifestado
na imprensa do País, ora com mais, ora ·concmenos vigor,
pelos defensores da ordem natural, transpondo e defendendo
para a economia as idéias do mecanicismo do século XVIII,
o Século das Luzes. O Estado, segundo aqueles, deve imiscuir-se o mínimo ·possíVel; é preciso desregulamentar, para
reduzir custos; é ·preciso privatiZar, para reduzir o Estado.
Concordo com a necessidade de desregulamentação e
de privatização-, maS iião posso ·coD:cordar coin -os que chamam
de irresponsabilidade a prudência e o estudo para encontrar
formas menos incorretas e menos prejudiciais-- à Nação na
concretização desse processo~ -

Quarta-feira 27 763

A visão moderna do Estado mínimo foi criada, basicamente, durante os Governos Reagan~Thatcher-Bush, responsáveis, segundo Galbraith, pelo "longo inverno económico",
mergulhaudo o Estado em um formidável déficit público utilizado para financiar a acumulação de armas. Nesse conÍexto
é sintomática a eleição do Sr. Bill Clinton: nos Estados Unidos'
quando a ecop.omia floresce, elegem-se republicanos, os quai~
pregam um Estado diminuído; quando a economia cambaleia,
e~e_gem-se de~o~ratas, que desejam um Estado corh responsabilidades mais duetas em relação ao bem-estar da população.
Na verdade, no caso brasileiro, a furiosa investida contra
o Estado perpetrada nos últimos dois anos foi mais um gesto
tardio de mancebos inexpertos e pouco letrados para entenderem a história, do que manifestação de um projeto sólido
de modernização do País.
Isso ficou claro, inclusive, através das declarações de importantes empresários brasileiros, feitas à imprensa no mês
de dezembro, reconhecendo um papel específico ao Estado,
no campo da promoção, da produção e da regulação da atividade económica, indo muito além dos horizontes clássicos
recomeridados pelo neoliberalismo (segurança, saúde e educação). "Não se_ trata- segundo um desses empresáriosde voltar atrás e fechar a economia do País. É uma questão
de ser sensato, reconh~cendo o papel fundamental que o E~ta
do tem numa economia como a brasileira. Limitar O Estcido
só às funções- cláSsicas de segurança, saúde e educação é um
e~o. Um precisa do outro. Acho. que a economia não pode
dispensar a ação do Estado, e~pedalmente numa época de
globalização, oride é fundamental o acerto entre países. Trata-se de suprimir, do lado do Estado, a prática do arbítrio
burocrático, que enseja o favoriilsmo e a corrupção· e do
lado do setor privado, de qualquer resquício de patri~~nia
lismo" -conclui o empresário.Sr. Presidente, Srs. Senadores, entendo que uma ade-quada converg~ncia~ p_ que não signific_a ausência de conflito,
entre a livre iniciativa, voltada parã a eficiência -ecó"nõiD.lcã
e o lucro, e a participaçãO ativa, reguladora e promocional
do Estado é compatível com o dinamismo próprio do mercado.
O problema não é o de querer um Estado mínimo, ou
um Leviatã. Trata-se, sim. de estruturar um Estado demoCrático, eficiente e necessário.
Hoje, existe uma interdependência universal, porém, não
uma solidariedade universal. Essa interdependência exprimese por meio de contradições e de-conflitos. Além disso, nenhum conflito é regional. Nenhuma responsabilidade tem caráter limitado. E nenhuma liberdade é solitária.
No que diz respeito à Lei n" 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, que alterou a legislação do Imposto_de Renda, apesar
de_ reconhecer que o Estado tem necessidade de reforço de
caiXa em 1993, para sustentar-se, recompor as finanças e retomar os investimentos, essa Lei não se restringe meramente
à conjuntura. Em minha visão, t~aduz algo mais no sentido
de modificação do modelo de desenvolvimento e de ação na
SOCiedade, representa já uma primeira tentativa de alterar
a distribuição da carga tributária e da renda.
É óbvio, é democrático que os atingidos reajam com
veemência, afirmando-que o _lucro é iritocável. Não é próprio
do capital realizar sacrifícios via renúncia.
O professor Galbraith, em recente entrevista, recomendando o fim da era Reagan-Bush, afirma que a· "liberação
dos ricos quanto aos impostos" foi simplesmente a particular
contribuição desses dois Governos à tradição Keynesiana.
Teoricam~nte, continua Galbraith, a doutrina diz que, por _
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meio de diversos tipos de concessões tributárias - no caso
de George Bush, redução do imposto sobre os lucros do capital

- poderiam ser provocados efeitos teóricos Da economia.
"Em outras palavras os que recebem esses benefícios poderiam investir produtivamente sua riqueza. Já não podemos
depender desse tipo de teoria"- conclui o professor.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, na fase atual de nossos
problemas, é imperativo que tenhamos políticas econômicas
que produzam resultados concretos e visíveis, que dêem traba-

lho e criem empregos, mediante investinieritós públicos. Há
necessidade inadiável de um maior suporte governamental,
para que a população não continue sacrificada por esse frené--

tico processo de recessão que corta empregos e serviços essenciais. É ainda de Galbraith a afirmação de que ''o crescimento
não é impulsionado pela expansão das empresas mediante
menores taxas sobre o capital. A economia é- estimulada para
o crescimento por meio de maiores gastos dos consumidores".
É fora de dúvida que, nos últimos anos, o encurtamento
da receita e da despesa do Estado foi de tal ordem que não
espanta o fato de o Brasil ter-se transformado em um _dos
países de maior nível de concentração de renda do mundo.
É também fora de dúvida que o reequilíbrio dessa situação
exigt~rá um delicado e corajoso esforço de distribuição de per~
das, lembrando que os segmentos tradicióiloalmente contri~
buintes não mais têm sacrifícios a oferecer: A elevação da
receita não pode dar~se a partir de maiores taxações impostas
aos assalariados, nem mediante maiores cOrtes nos serviços
públicos.
Na verdade, o neoliberalismo económico posto em prática
não passou de uma prepotência de poucos sobre muítos, sobre~
tudo em pafses como o Brasil.
É preciso reduzir a distância entre- ricos e pobres. Essa
"violência" quem a pode fazer é o Estado, intervindo, via
cobrança de impostos e rigorosa aplicação do dinheiro.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Estado moderno, a
história de sua constituição no~lo ensina, pôssui três poderes
principais: o poder de coação~ -que requer o monopólio da
força física -esse, aliás, de Hobbes a Max Weber, é conside~
rado o aspecto fundamental do Estado -- o poder de legislar
e fazer cumprir as leis - julgando ou pronunciando-se sobre
o que é justo e injusto - e o- poder de impor tributos. Sem
esses caracteres, o Estado não tem condições de cumpir suas
-funções essenciais.
A história também demonstra que a aplicação exacerbada
e exclusivista de algum desses aspectos é motivo de desagregação e revolução do Estado. A Segunda Conferência Européia e Norte-Americana sobre a PrevençãO da Delinqüência
nos Grandes Centros Urbanos, realizada em Paris em novembro de 1991, expreSsoU-se de maneira inecjtiívOca SObre o problema. Concluiu dizendo que o único instriuhé:nto para-reverter a situação é a implementação de Huma política de prevenção que contemple aumento de investimentoS rios setores básicos de saúde, habitação e educação, combate prioritário às
causas da criminalidade e do uso de drogas, causas essas q!le
estão na pobreza, no desemprego e no esfacelamento da famílian.
O Estado precisa agir, para coordenar as liberdades individuais e grupais, pois nenhuma liberdade é solitária e o capital
não está naturalmente voltado para a caridade.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente e Senhores
Senadores.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) __; Concedo a

palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, esta Casa, em sessão realizada no último dia 29, decidiu,
por ampla maioria, após a renúncia do então presidente Fer~
nando Collor de Mello, aplicar-lhe a pena de suspensão dos
direitos políticos pelo prazo de oito anos.
Discordando do procedimento· adotado e da decisão que
lhe foi conseqüuente, considerei por bem ausentar~me do
Plenário para não coonestar, com minha presença, deliberação
que, data máxima vênia de meus eminentes Pares, foi profe~
rida ao arrepio·da lei e dos princípios gerais do Direito, sem
resguardo mínimo dos parâmetros estabelecidos em nossa
Cotlstitulçãó.
Por isso mesmo entendi, como sugestão acertada, o voto.
proferido, na ocasião, pelo eminente Senador Josaphat Mari~
nho. Nele, Sua Excelência analisou, sob o prima doutrinário
e da técnica jurídica, a momentosa questão. Ficou muito clara
a incompetência do Senado Federal para prolatar decisão com
o alcance que pretendeu.
Como bem acentuou Sua Excelência:
uoa pena de perda do cargo é que resulta· a declaração
de inabilitação para o exercício da função pública, nos explícitos tennos do parágrafo único do art. 52 da Constituição
Federal. V ale dizer: sem declarar a perda do cargo, é 1njurídico
proclamar a inabilitação para o exercício de função pública.
Tendo a renúncia apresentada produzido efeitos plenos, sem
_
nenhuma objeÇ<io, já não há inabilitação a declarar."
E não é só isso. Juristas de renome neSte País, entre
os quais o festeja-do jurisconsulto Miguel Reate e o eminente
Ministro Paulo Brossard, do Supremo Tribunal Federã.I, -taro~
bém se manifestaram sobre o absurdo dessa medida.
São de Miguel Reale estas palavras, proferidas ante a
decisão do Senado _Federal que, após a renúncia de Femado
Collor de Mello, aplicou-lhe a pena de inabilitação para o
exercício do cargo público pelo período de oito anos:
No meu entender, uma decisão dessa natureza não teria
o apoio do STF. Sem pena de afastamento não pode haver
penas acessórias. Isso significa que o processo de impeachment
do Presidente perde, incontinenti, o seu objeto e deveria ter
sido considerado automaticamente extinto.''
Ora, Sr. Presidente, preclaros Senadores, não é neces~
sário grande exercício de lógica para compreender~se que a
simples renúncia ao cargo fulminaria, por si sO, o processo
de apuração do crime de responsabilidade, não tendo como?
por manifesta motivação político~ideológica, nele prosseguirse para aplicar ao presidente renunciante uma pena imprópria,
injurídica e violadora do devido processo legal previsto na
Constituição. ~
~Todos sabemos, juristas ou não, que a pena de inabilitação para o exercício da ativídade política é- acessória e,
por consequência, só factível após resolvido o incidente princi~
pal, que é, no caso, a declaração da perda do cargo.
Fora disso, não há que se cogitar em punir pelo mero
desejo de punir. As penas não existem para serem aplicadas
ao mero alvedrio do julgad9r, sem uma razão objetiva.
Para aplicá-las, há um pressuposto principal, que é o
da legalidade. Devem estar previstas em lei, com todas as
condições e requisitos de executoriedade. Há, ainda, o pressuposto de tipicidade de conduta que necessita ser inquestionavelmente materializada e provada.
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Pautar~se fora 4esses limites, que juridicamente se estabelecem em respeito aos direitos da pessoa hu~ana é penetrar
- e peço vênia mais uniã. vez- no remo -ao arbítrio.
O jUlgador há que pautar seu julgamento nos estritos
termos da lei. Quando isso não ocorre--=- e o episódio recente
é uma dolorosa manifestação desse quadro - quebranta-se
o estado de direito, funda-se um precedente perigoso e põe-se
a Nação a viver em clima de absoluta insegurança jurídica.
Essas as razões, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, sem
pretender interferir no juízo alheio ou -:subes_timar o poder
judicante de meus Pares, flzeram que me retirasse do Plenário,
deixando claro que naquele momento minha atitude se deveu
única e exclusivamente à discordância em relação aos aspectos
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jurídicos do processo, não significando de forma alguma posicionamento quanto ao mérito da questão alí julgada.
Era o que tinha a dizei. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A Presidência
recebeu requerimentos de urgência referentes às matérias
constantes da convocação extraordinária. Para sua apreciação,
a Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje
às 18h30min.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está encer·
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 23 minutos.)

Ata da 18a Sessão, em 26 de janeiro de 1993
78 Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Dirceu Carneiro
ÀS.18 HORAS E 31) M1NVTOS,- AC1.TAM:SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Alfonso Camargo- Albano Franco- Alfredo Campos
- Almir Gabriel - Aivaro Pacheco - Aureo Mello - Bello
Parga - Beoi Veras - Carlos De'Carli - Chagas Rodrigues
- Cid Saboia de Carvalho - Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Eva Blay - Francisco Rollemberg - Uaribaldi Alves Filho - Gerson Camata Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho- Jolio Calmon Joao França - Jol!o Rocha -Jonas Pinheiro- Josaphat Ma·
rinbo -José Fogaça - Josê Paulo Biso! - José Richa -José
Sarney -Júlio campos - Júnia Marise - Jutahy Magalhaes
- Juvencio Dias- Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg
' Nunes Rocha - Lourival Baptista - Locfdio Portella - Luiz
Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor- Márcio
Lacerda .:. Mlifi:o Maciel - Mário COvas - Marluce Pinto Mauro Benevides - Meira Filho - Nabor Jtlnior - Nelson
carneiro- Nelson Wedekin - Ney Maranh!lo- Ney Suassu1111 - Odacir SOll)'es - Onofre Quioao - Pedro 'Simon - Ra·
cb!6 Sak!alliMI J:llilll-ltonarl 'lito - Valmlt Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) '""" A lista de
presença acusa o comparecimento de 68 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus~ iniciamos riossos trabálhos.
Sobre a mesa, requerimentos de urgência que serão lidos
pelo Sr. 1• Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 93, DE 1993
Requeremos urgência, nos terinos do art. 336, c, do Regimento Interno, para a Mensagem n~' 92, de 1993, que autoriza
a contratação de operação de crédito externo entre a Companhia Vale do Rio São Francisco- CODEVASF e a Empresa
Húngara de Comércio Exterior e de Empreendimentos para

Exportação-AGROINVEST, destinadâ a financiar a importação -de-bens e serviços de assistência técnica e transferência
de tecnologia.
Sala das Sessões, 26 de janeiro de 1993. -Marco Maclel
- Humberto Lucena - Cbagas Rodrigues - Ney Maranbllo.
REQUE~NTON•~,DEl~Z

Requeremos urgência, nos termos dO art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para Ofício n• S-13, de 1993, do Governo do Estado do Pará, solicitando a retificação da Resolu·
ção n• 1, de 1992.
Sala das Sessões, 26 de janeiro de 1993. - Valmlr Cam·
pelo- Esperldio Amln- Êlcío Álvares- Chagas Rodrigues
- Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Olmeiro)- Essesrequerimentos serão votados após a Ordem do Dia, nã -forma ·cto
art. 340, II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lid,; o seguinte
REQUERIMENTO N• 95, DE 1~3
Nos termos do, art. 321 do Regimento Intemo, requei!O
dispensa de publicação, para imediata discussãO e votação
da redação final do Projeto de Resolução n• 105, de 1992,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa -- MG, a
contratar operação de crédito junto ao Banco de Desenvol·
vimento de Minas Gerais S/A. no valor de trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros.
Sala das Sessões, 26 de janeiro de 1993. - Lucfdlo Porelia.

O S~. PRESIDENTE {Dirceu Carneiro) - Em votação

o requenmento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o _requerimento, Passa-se à imediata apreciação da redação fmal.
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Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiiãm -permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 96, DE 1993
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Resolução n"' 108, de 1992,
que autoriza o Govemo do_ Estado de São Paulo a emitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, destinadas ao giro de 83% das 132.099.676 LFfP, vencíveis no
primeiro semestre de 1993.
Sala das Sessões, 26 de janeiro de 1993."- Lucfdio Portella. ·
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pelinanecer
sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encerrada adiscussão.
Em votação.
Os Srs. senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}"'- Sobre a mesa,
requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1"' Secie_tá_rio._
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 97, DE 1993
Requeiro, nos termos dos arts. 50,§ 29 , da Constituição
Federal, 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal,
seja solicitada ao Excelentíssimo Senhor Ministro_ d_e Estado
da Fazenda a seguinte informação:
-- - __
-em que data expira o contrato firmado entre a Caixa
Económica Federal e a Indústria Brasileira de Formulários
para o fornecimento, por esta última, de cartões destinados
à Loteria Instantânea (Raspadinha), explorada pela supracitada empresa pública.
Justificação
A informação ora requerida visa Instruir prOCedimento
tendente à análise dos custos e das despesas realizadas pela
Caixa Económica Federal com exploração da Loteria Instan~
tãnea.
A matéria, em última instância, inclui-se llo rol daquelas
cuja fiscalização financerra Compete a esta Casa.
Por outro lado, o dado solicitado há de balizar o acompanhamento do processo -de licitação que deverá ser instaurado
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para o fornecimento do material mencionado após a expiração
do contrato ora em vigor.
Sala das Sessões, 26 de janeiro de 1993. -'--Gilberto Milimda.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requerimento lido será submetido ao exame da Comissão Diietora.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

MENSAGEM N• 445, DE 1992
(Incluída em Ordem do Dia, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
_
Mens~gem n9 445, de 1992, pela qual o Presidente
da República solicita que sejam excetuados do disposto
no art. 49 , parágrafo único, da Resolução--o"' 7/92, bem
como no art. 49, IV, e seus§§ }9 e 29, da de n9 82190,
ambas do Senado Federal, os contratos a serem celebrados pela União Federal junto a Governos de países
credores e suas agências de créditos. (Dependendo de
votação do Requerimento n9 27/93, de extinção de ur·
gência.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Esperidiâo Amii_I para proferir o parecer.
O SR. ESPERIDJÃO AMIN (PDS - SC. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de iniciativa governamental tomada, na verdade, em duas etapas. E antes de proferir o meu pareCer desejo
salientar que dentre as etapas que já Cumprimos para reinserir
o Brasil no cha~ado sistema financeiro internacional, aquela
com maior conteúdo político, na minha opinião, foi a negociação chamada acordo no âmbito do Clube de Paris; que
se transformou na Resolução do Senado n"' 7/92,
Esta Resolução, na minha opinião, diz respeito ao acordo
com maior conteúdo político, porque VerSa sobre o nosso
relacionamento com organismoS oficiais no âmbito do Clube
d~ Paris. Não é uma negociação entre o Governo brasileiro
e um banco privado, como ocorreu com o acordo sob'i-e os
juros atrasados, e como, bem mais recentemente, ocorreu
com o parecer do nobre Senador José Fogaça e a nossa aprovação, do acordo versando sobre o principal da nossa dívida.
Dentro da sistemática de entendimentos informais cdm
as Lideranças Pàrtidárias' logÕ- depOis da .POSse do então Ministro Gustavo Krause e do então Ministro Paulo Haddad, fomos
convidados a participar, juntamente -com os Líderes dos demais Partidos, de um reunião que nos apresentou três dificuldades que deveriam ser apreciadas pelo Senado, concernentemente à aplicação da Resolução n"' 7/92.
Essas três dificuldades decorrem - repito - do fato
de que a Resolução n? 7/92 não dispõe sobre o nosso entendimento com o banco privado. Com o banco privado, os representantes do nosso País devem ter um procedimento - e
nós todos devemos ter --de ilimitadas cautelas, porque se
trata do nosso relacionamento com a banca internacional,
ou seja, com o mercado bancário, com o·s banqueiros internacionais que têm créditos com o nosso País.
No caso dos créditos oficiais, sejãm eles aqueles das chamadas agências de fomento, como KFW, BID e Banco Mun-
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dia I, é Claro que o nosso relacionamento _tem que ter um
conteúdo político muito maior e no casó dos Bancos CentraiS:,
ou seus equivalentes, dos países credores, os nossos relacionamentos têm que ter ainda outros componentes e o principal
componente inovador é de natureza política.
Recordo aqui que na aprovação da Resolução n' 07/92,
cujo relatório foi de minha autoria, eu havia proposto uma
cláusula de protesto pelo tratamento que havia sido dado
ao País, ao Brasil, diferente do_ tratamento dado aos países
credores, não são bancos privados credores, no caso do Egito
e da Polônia.
A proposta do artigo advertência, que o Brasil faria conter
naquela que veio a ser Resolução n9 7, foi contudo derrotada
aqui no plenário, com o meu voto evidentemente derrotado
também naquele particular.
As dificuldades, voltando ao tema, são três: Primeiro,
na Resolução n" 82/90 e na sua sucedânea Resolução n" 7/92
a previsão de que o fôro para resolução do c~ntencios~.
que se abra entre o Brasil e os credores, respeite uma modali~
dade que em princípio deveria ser retificada quando se trata
de credor oficiaL A modalidade prevista tanto na Resolução
n' 82/90 quanto na Resolução n' 7/92 é de que o deslinde
dessa questão seja feito por -árbitros na seguinte razão é a _solução triparti te, quase qUe lembrando a solução que
adotamos na questão da gestão da mão~de~obra dos portos
-um juiz apontado pelo Brasil, um juiz aporüadO-pelo oponente ou contendor, e um terceiro oriundo da Corte de Haia.
Ora, é justo qu-e, quando o reiacionairiento não é com
o banco privado, se alterne a esta modalidade a via diplomática
que é, na regra, a via de resolução de deslin.d~, das dç_mandas
que afetam as relações entre as nações que, sendo indepen~
dentes, mantêm entre si um relacionamento permanente,
acrescido esse relacionamento ou não por acordos bilaterais
sancionados pelo Congresso brasileiro.
A segunda peculiaridade é a da questão da superveniência
de fatores que ·alterem o comportamento de uma economia
e o seu enunciado de maneira unilateral.
Permita~me aqui fazer; aiild3 que não seja ·uma prãtiCa.
jurídica recomendável, a interpretação autêntica do texto da
Resolução n9' 82/90; o que estava na mira do Senador brasileiro
quando o Congresso adotava a providência decorrente da auditoria que se determinava se fizesse, n3. Constituição de 88,
no Ato das DiSposições Constitucionais Transitórias, dos créditos internacionais que existiam e existem contra a· Brasil?
Não se fez auditoria alguma e nem se pretendia fazer
auditoria de crédito de banco oficial. Ninguém foi auditar
a origem dos créditos do Banco Mundial, a origem dos créditos
do BID, do KFW, do governo A ou do governo B. A auditoria
e o alvo da Resolução n9 82/90 era evidentemente, e há de
ser sempre, um só: os contratos de financiamento existentes
e ainda hoje existentes com os banc-Os privados.
Foi esta parte do uniVerso da nossa chamada dívida externa que foi auditâ.â-a e qUe fOi objeto deste resguardo da nossa
autoridade no relacionamento bilateral.
Por isso, entendo que, no caso específicO do relaciona~
mento com entidades oficiais, é cabível que o Governo brasi~
leiro tenha a faculdade, não a delegação irrevogável, de estabelecer os dois mecanismos que daqui a pouco_ vou ler.
O terceiro ponto, é a respeito de urna modalidade que
defendi e defendo especificamente contra a Resolução n9 7/92.
Sabíamos que havia objeção do governo de um país, o Governo americano, que sempré desejou e deseja cobrar do
Governo brasileiro um- spread, uma comissão de administra-
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ção do contrato, superior a 0.3%- aciina do custo de captação.
E fixamos, Com a aprovação da Comissão de Assuntos Econômicos, com a advertência do então Presidente do Banco Cen~
trai, que dizia que eles iam ter dificuldade com o País. E,
finalmente, aqui no Senado foi aprovado pelo plenário que
n~o poderia exceder a 0.3%. Ocorre que é 0.3-% sobre o
custo de captação. E, aí, não levamos em conta a diversidade
em cada país da origem dos fundos. Há países que vão buscar
dinheiro para nos emprestar e os Estados Unidos são um
caso característico. Um-país que tem uma dívida interna avalia. da em três trilbões, quatro trilhões de dólares, segundo o
anúncio na oportunidade da posse do novo Presidente, é evi~
dente que não tem dinheiro orçamentário para emprestar para
ninguém. Não é o caso do Japão. Este país não vai buscar
dinheiro na bolsa para nos emprestar. Ele tem créditos orça~
mentários; logo, ele não tem custo de captação. A Suíça tem
outra modalidade. Então, surge daí a terceira proposta de
alteração da resolução, aí específica e exclusivamente da Resolução n' 7/92.
Então-, vou agora apresentar aquilo que iria ao encontro
do que pede o Governo. Entendo que é procedente e apre~
sento como proposta aos meus pares, cOm os reSguardos que
acho que devemos ter, no mínimo. É claro que, dependendo
da decisão da Casa, a minha proposta pode ser aceita, isto
é, o que o Governo pede pode ser aceito ou não e além
dos resguardos que estou tentando oferecer - porque não
pretendo oferecer uma carta_ em branco nem para este Gover~
no, nem para nenhuma outra gestão. Poder~se-iam até estudar
outras salvaguardas de que o Senado deveria dispor para,
sem embaraçar- o prosseguimento dessa jornada de regularização da situação financeira do Brasil no cenário internacional,
sem prejuízo dessa marcha, preservar as suas prerrogativas
e as suas responsabilidades constitucionais. Então, vou enunciar e comentar cada tópico.
G(istaria, ainda, de fazé:r um pedido à Mesa, que este
relatório, que ãpresentei hoje, à tarde, antes das 16 horas
e 30 minutos, fosse distribuído no_ Plenário. Acredito que
ficaria mais correto, mas vou procurar ler, com a maior ênfase
possível, os artigos do projeto de.re$olução.
Temos uma resolução que dispõe sobre o acordo do Clube
de Paris, é a Resolução n" 7, e é esta que vamos afetar ou
não com esse projeto de resolução.
Para os fins previstos no art. 1~ da Resolução n"
7, de 30 de abril de 1992 - e a resolução, essa sim,
encontra-se distribuída - fica a União autorizada a
dispensar a inclusão nos respectivos instrumentos contratuais.
O que são os instrumentos contratuais? São os contratos
bilaterais, filhotes do acordo do Clube de Paris. Cada pafs
firma com o nosso País um acordo bilateral, na modalidade,
e esse acordo bilateral tem que ser encaminhado para o Senado
Federal num prazo de 15 dias. Hoje, por exemplo, recebemos,
suponho que todos os Srs. Senadores tenham recebido a Men~
sagem do Governo Federal nos encaminhando o acordo ou
a tratativa do acordo com a República da Alemanha. Já nos
chegou aqui a dos Estados Unidos, que por sinal acabaram
concordando c_om os 0.3.% de comissão de administraçãO do
contrato.
Para os fins previstos no art. 1o da Resolução nço
7, fica a União autorizada a dispensar a inclusão nos
respectivos contratos bilaterais, ou instrumentos con-
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tratuais, do previsto no parágrafo único do art. 4<.> da
referida resolução.

O que vem a ser isso? É a cláusula da Resolução o<.>
7/92:
Fica autorizada a dispensar o previsto no parágrafo
único do art. 49

E o que vem a ser o previsto_ no parágrafo-úniCo do
art. 49?
Os acordos bilaterais a serem celebrados com os
governos estrangeiros e suas agências não poderão fixar
taxas de spread -margem de comiSsão a ser acrescida
aos custos de captação- superiores ao limite de 0.3%.
Isto passa a ser substituído pelÇt seguinte expressão, que
é o inciso III, deste artigo, da nova Resolução:
_
Os contratoS não poderão conter margem de comissão ou de custos administrativos a ser acrescida ã
taxa de juros básica, assim considerada pelo Banco
Central do Brasil, superior a 0.3% ao- ano. -

Então, no caso de um país que não tem: custo de captação,
o patamar básico para o spread passa a ser a taxa de juros
b_ásica, assim reCoDhecída pelo nosso representante na nego~
aação, que é o Banco Cenlral do Brasil. No caso de um
país que tem custo de captação, não há necessidade de segunda
alternativa.
--- _- . .
Por exemplo: um país pode oscilar da posiçãO cte emprestador com custo de captação para sem custo de captação.
Este seria o cã.SO, por-exemplo, da Alemãnha. Historicamente
este País tinha créditos orçamentários pafa eniprestar a outro~
países. Com as necessídades decorrentes da reunificaçào as
suas premências a estãO levando- pelo que estou inform~do
-nos dois últimos anos, 1991 e 1992, a recorrer ao mercado
para captar recursos para honrar esses compromissos, que,
na verdade, são nossos. Contudo, daqui a pouco, a Alemanha
pode voltar à situação de emprestadora de dinheiro próprio
de dinheiro orçamentário.
-'
Segundo dispensa das condições constantes no art; 4"
inciso IV, da Resolução n9 82, tem-se o segúírite:
'
Deverão conter os contratos~cláusula prevendo a
possibilidade de sua modificação sempre que necessário
para restabelecer o equilíbrio contratual, eventualmente rompido pela superveniênci3. de alteração substancial, não causada pelas partes das condições presentes
na época de sua celebração. Os contratos__d_e_que trata
este artigo deverão estabelecer que os litígios dele decorrentes serão submetidos à arbitragem.
Qual a forma de arbitragem que a Resolução 82/90
consagra?
Um dos árbitros deverá ser escolhido pelo credor,
outro, pelo devedor e, o terceiro, de comum acordo
pelos dois primeiros. Não havendo concordância com
respeito ao nome do terceiro árbitro, este será desig~
nado pelo Presidente da Corte Internacional de Justiça
de Haia.
Ou seja, esta é a condição geral que a Resolução 82/90
estabelece, e nós também estamos propondo aqui que seja
excepcionada.
.
Bom, e daí, como é que fica? Não fica ta_mbém sem
uma outra forma.
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A forma prevista em consonância com o apreSentado como necessário pelo governo é:
Art. 2": Os contratos de que trata o art. 1o da
Resolução o9 7, ou seja, põe uma nova ordem jurídica
para súbstituir isto qué está-sendo excluído. Os contra~
tos de que trata o art. 1" da Resolução n 9 7, de 30
de abril de 92, devem se adequar aos seguintes parâme~
tros: -:-- se não são aqueles Os parâmetros, quais são?
----São os seguintes_:_1 ") Deve ser assegurada a reciprocidade, sempre que houver previsão de possibilidade
de sua modifiCação, quando necessária para restabelecer o equihbrio contratual eventualmente rompido
pela superveniência da alteração substancial, não causada pelas partes, das condições presentes na época
de sua celebração.
Estabelece que não é especiíicameote para ·o case;" de
entre Estados, ou seja, entre o Governo brasileiro
e o GOvefno dos países àedores. Isto não vale, repito, para
bancos privados, que haja a reciprocidade. Por quê? Da aplicação ·dos princípios da Resolução 82/90, entende o Governo
que, no caso de negociação com outro governo, cabe um
tratamento, que a seguir é apresentado, da via diplomática.
Qual é _o -outro pafâriietió? O segundo parâmetro é: sem~
pre que houver previsão - quer dizer: se o contrato não
prevê nada, não precisa nem de indicar o árbitro nem outra
fonna de arbitiagem -Sobre meios de solução de controvérsia
deverão_ os contratos- repito, só vale para a Resolução 7/92,
ou seja,só vale para o acordo com gov'ernos- estabelecer,
alte~ativamente, que as dúvidas e os litígioS- delas decorrentes, ou serão resolvidos por via amigável ou diplomática
- que é a regra geral que, pelo menos em princípio deve
presidir a relação entre países que mantêm acordos ou um
relacionamento constante-, Permanente a nível internacional
-ou submetidos à arbitragem na forma do disposto no art.
49 , § 19 e 2", da Resolução n" 82, de 18 de dezembro de
1990. Isto é, além da Resolução n• 82190, havendo a previsão,
0: acordo bilateral firrriãdo entre um país e outro pode conter
a possibilidade de deslinde, não necessariamente nos lev3ndo
a~ desempatador da Cqrte de Haia, mas sim pelo foro que,
habitualmente, existe na relação diplomática.
Insisto em dizer que isso -só seria apUcável no relacionamento entre países e que o caminho é o diplomático. O cami~
nho, muitas vezes, jã está estabelecido por acordos bilaterais,
repito, firmados soberanamente e soberanamente reconhecidos_pelo Legislativo brasileiro.
- Finalmente, o terceiro tópico. -como fica a questãO do
spread? Os contratos nãO poderão conter margem de comissão
ou de custos adminiStratiVos- a serem- acrescidos à taxa de
juros básica, considerada pelo Banco central do Brasil como
superior a O,J% aO ano. OU Se'jà~·hão-·estanio_s--altei"ãndo o
plus que pode ser cobrado, mas estamos admitindo que a
base sobre a qual se assenta esse plus sofra os efeitos das
peculiaridades econômiC3s da situação interna de cada país.
Nem todos os países têm custo de captação.
Finalmente, devo esclarecer que o Governo brasileiro
vinha procedendo nesta linha de negociação. Não houve, pelo
que pude perceber, solução de continuidade e me_ sinto absolutamente à vontade, coerente com toda a linha de procedimento
da Resolução n" 7, inclusive com aquela do protesto, que
foi derrotada pelo Senado. Lembro-me que o Senador Mário
Covas_foj um dos que nos acompanhou_ naquela votação, quase
CJ.üe uma repescagem; e que acabou o protesto sendo incluído,
neg~ciação
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pelo Senad.or Mauro Benevides, na -Carta de Comunicação
ao Presidente da República, por via de conseqüência ao Ministro da Economia de então.
A meu ver, essa salvaguarda da intsrpretação do Banco
Central, por exemplo, me satisfaz. Não posso deixar de confiar
no Banco C~ntra1 d? Bras~l para o reconhecimento do_ que
é a taxa de Juro básica. Nao posso. Não tenho outro mecanismo. Não tenho outro conselheiro. E acho que o Banco
Central é o foro para aceitar, ou"não, o -q-ue é a taxa de
juro básica. Isto, para mim, é uma salvaguarda. Mas pode
ser que, para os meus pares, a salvagüãrda deva ser outra.
Mas o espírito do projeto de resolução que ofereço é
atender às solicitações que_ o Governo faz._ Por quê? _Porque
esses contratos nunca precisaram e nem preCiS:ãrão de- auditoria - Vamos falar bem claro - para saber se a taxa de
juro está correta, se teve um -intertnêâiário lesivo aos interesses
do Brasil, porque se trata de relacionamento Governo a Governo. E o Senado éonhecerá os contratos. Nenhum deles
ficará desco-nhecido da Casa, num prazo estabelecido na Reso·
lução n' 7, de 1992.
. Qu~ro aind~ salientar que, nü"-casü"-dos. dois primeiros
tóptcos, o _atendimento ao postul~do pele;> Go~erno implica
em exc~pcwnat; para cumprir a Resolução n.,.. -7/92, aquela
que sena a chamada "Resolução Mãe", a de n~' 82/92. Isso
não pode ser escondido. E no caso das três, estamos abrindo
tanto a Resolução n'_ 7(92 quanto a Resolução n' 82190, com
alternativa específica para os contrªtos bilatei-ãis entre países.
Não é entre o nosso País e o banco do fulano ou o banco
do sicrano.
Preciso dizer isso, porque e só isso qUe Ine conSegue
tranqUilizar neste momento em que eu,-dando conseqüência
à missão que tive no debate sobre o Acordo do Clube de
Paris, recebo a missão de ser o Relator' deste Processo.
Eram esses os esclarecimentos que eu tinha a fazer, Sr.
Presidente. Na medida do possível me coloco à disposição
para o debate ou para os esclarecimentos que _eventualmente
eu possa produzir ou, se for além da minha compreensão
ou da minha inteligência, 'que eu possa· procurar traze-r aosmeus pares.
É O SEGUINTE O RELATÓRIO A QUE. SE
REFERE O RELATOR:

Chega a esta Comissão" mensagem do entáo Sr. Vtce·Pre~
sidente da República no exercício do cargo de Presidente
da República encarecendo excetuar "do disposto no art. 4~',
parágrafO único, da Resolução n9 7/92, bem como no art.
49, IV, e seus §§ 19 e 29 da de n9 82!90; ambas desta Casa,
os contratos a serem celebrados pela União Federal junto
a governos de parses ciedores e suas agências de crédito".
A Exposição de Motivos que acompanha a-matéria, subs~
crita pelo ex-Ministro Gustavo Krause, de início, lembra terem
os representantes brasileiros negociado junto ao "Clube de
Paris", no início do corrente--ano, os termos de um "acordo
de princípios'' que, uma vez aprovado, pasSaria a reger a
elaboração dos contratos bilaterais com vistas à reestruturação
da dívida externa do setor público nacional junto a entidades
oficiais externas. Em atenção às prescrições constitucionais,
foi o instrumeritO apreciado pelo Senado Federal, que autorizou a implementação da medida nos termos e condições esta·
belecidas na Resolução n' 7/92.
Até o presente, segundo informa o documentO ministerial, foram concluídas e implementadas as negociações com
os representantes dos governos da França, Estados Unidos
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e canadã. EntfetanfO~ vêm os negociadores brasileiros enfren·
tando dificuldades com diversos outros credores em face da
limitação contida no parágrafo único do art. 49 da -indigitada
Resolução -n~ 7/92, verbis:
"Os acordos bilaterais a serem celebrados com
os governos estrangeiros e suas agências não poderão
fixar taxas de spread (margem de comissão a ser acres·
cida aos custos de captação) superior ao limite de 0,3%
ao ano."
O impasse geradot segundo as autoridades brasileiras,
prende·se ao seguinte:

'"'(i) diVersãs agências· ofiCiá:is operam ao abrigo
de alocações orçamentárias e, na medida em que não
há captação de recursos no mercado, não têm um custo
de captação propriamente dito. Esta-característica· é
particularmente presente no caso de agências que não
são dotadas de autonomia organizacional no Seio da
administração_ do respectiVo país credor;
(ii) ainda em casos em que a agência oficial de
crédito é dotada de personalidade jurídica própria e
capta recursos no mercado, através da emissão de títu~
los, pode ocorrer que peculiaridades da legislação sobre
finanças públicas do respectivo país atribuam às opera~
ções da agência determinado custo, de ofício, influindo
assim, de fOrma artificial, ~em seu custo de captação
oficial;
(iii} algumas agências credoras têm feitO coilside·rações relativas à confidencialidade para justifiCar sua
impossibilidade em declarar formalmente, em doeu·
mentos contratuais, quais sejam seus custos de capta·
ção, ou ainda que a taxa de juros utilizada no contrato
corresponde a seu custo de captação. Alegam que in·
correriam em conseq~ências ·adversas caso revelassem
seus custos de captação, em virtude de implicações
de natureza financeira e concorrericial. ,,
Alega-se, ainda, dificuldade em observar o prescrito no
art. 4', IV, §§ 1' e 2', da Resoh.1ção n' 82190, igualmente
aplicável à espécie, que dispõe:
"Art. 49 Os contratos relativos a operações de
crédito exte-rno de que particípem a União- ou suas
autarquias:
IV -deverão conter cláusulas prevendo a possibilidade de sua modificação, sempre que necessário para
restabelecer o equilíbrio contratual, eventualmente
rompido pela superveniência da alteração substancial,
não causada pelas partes, das condições presentes na
época de sua celebração.
§ 19 Os confratos de-que trata este artigo deverão
estabelecer que os litígios deles decorrentes serão sub·
metidos a arbitragem.
§ 29 Um dos árbitros deverá ser escõlhido pelo
credor, outro pelo de'vedor, e o terceiro de comum
acordo pelos dois primeiros. Não havendo concordância com respeito ao nome do terceiro árbitro, este será
designado pelo Presidente da Corte Internacional de
Justiça de Haia."
Quanto a inclusão de cláusula acolhendo a chamada teoria
da imprevisão em matéria contratual, diz-se que a resistência
dos credores decorre do seguinte:
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"A primeira exigência, relativa à cláusula preven-

do adapta-ção do contrato em virtude de mudança de
circunStâncias-, tem pot antecedentes as razões que levaram à eclosão da crise da dívida externa dos países
em desenvolvimento, no início dos anos oitenta. Alterações bruscas de circunstâncias do cenário ecoriómico
internacional - taxas de juros, políticas de restrição
a importações impostas pelos países em desenvolvimento - afetararn então, substancialmente e de forma
adversa, a capacidade de países devedores - entre
os quais o Brasil- de cumprir suas obrigações denominadas em moeda estrangeira.
Têm os representantes de paíSes credores alegado
que a inclusão de cláusula de adaptação contratual é
incoerente com a natureza e essência das negociações
realizadas com os demais países devedores que têm
sua dívida renegociada naquele fórum. Referidos motivos têm sido alegados como justificativa para a impossibilidade em aceitar a inclusão, nos respectivos contratos, de referida cláusula."
Já no particular da eleição da arbitragem corno forma
de solucionar eventuais pendências diz o documento ministerial:
"A previsão de inclusão necessária, nos contratos
de reestruturação da dívida, de cláusula de arbitragem,
tem por objetivo afastar a possibilidade de que as questões derivadas de tais contratos, obviamente outras que
não as derivadas do_ próprio processo arbitral, sejam
julgadas por cortes estrangeiras.
Referida preocupação tem por contexto: e antecedentes os contratos firntados pela União Federal com
os bancos credores estrangeiros. Com efeito, referidos
contratos, celebrados com pessoas jurídicas de direito
privado, têm natureza bancária e "são, via de regra,
celebrados no exterior e regidos pelo Direito estrangeiro- em geral o Direito do Estado de Nova Iorque.
Para que se preVifl:i a -possibilidade de, em virtude
deste conjunto de elementos de conexão, julgarem-se
as- cortes estrangeiras competentes -parã. decidi( ·sohte
litígíos decorrentes dos referidos contratos, faz-se justifiCáVel a inclusão" de cláusula arbitral.
O mesmo não SUcede, entretanto, com os contratos
pactuados sob a égide do_ Clube p.e Paris, os quais,
por suas características próprias,- distinguem-se dos
contratos celebrados com bancos _de atividade transnacional.
O fato âe serem celebrados entre pessoas jurídicas
de Direito- públicO~ nos termos de um acordo de princípios- a uAgreed Minute"- avençado em foro multilateral de que são- membros exclusivamente Estados
soberanos, significa que controvérsjãs decorrentes dos
contratos bilaterais não estariam, -de qualquer forma,
sujeitas à jurisdição de cortes est:;angeiras. Ainda nos
casos em que o contrato bilateral é celebrado não com
o país credor, mas com uma agência de crédito do
respectivo país, permanece inalterada a natureza pública do contrato, vez que a agência representa o próprio
Estado na transação."
-

I

Tendo em vista eliminar possíveis tesistências ou equívocos relacionados à abertura de exceções ao cumprimento das
Resoluções n"" 7/92 e 82190, ambas do Senado Federal, o Se-
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nhor Presidente da República julgou conveniente enviar a
Mensagem Presi_9encial n9 96, de 1993 (n"' 40, de 25 de janeiro
de 1993, na origem) propondo um aditamento à Mensagem
Presidencial n' 445. Através da Exposição de Motivos n'25193,
de 21 de janeirO de 1993, o Ministro da Fazenda Paulo Roberto
Haddad sugere que as exceções sOlicitadas sejam limitadas
ao "estritamente necessário à celebração dos acordos _com
os Estados ou suas agências de crédito". Para tanto _ele propõe
a introdução de parâmetros novos que devem_ substituir as
disposições anteriormente contidas no art. 4~, parágrafo único
da Resolução n" 7/92, bem como no art. 4'", IV e seus §§
19 e 29 da Resolução n982/90, sem_en(raquecimento da posição
negociadora brasileira.
Considerando a imperiosa necessidade de regularizar o
intercâmbio financeiro com os credores estrangeiros e ainda
as judiciosas razões apresentadas para excluir das contratações
as apontadas exigências, opinamõs pelã aprovação da matéria
nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÁO N' 6, DE 1993
Exclui do disposto no art. 4~, parágriüo único, da
Resolução n~ 7/92, bem como no art. 4', IV, e seus
.. §§ 1• e 2• da Resolução n' 82190, os contratos a serem
celebrados para a reestruturação da dívida externa do
setor público junto aos governos dos países devedores
e suas respectivas agências de crédito, e dá outras providências.
O Senado_ Federal resolve:
"
___ _
Art. 1~ Para os fins prevístos-no art. 19 da ResOlUçãO
n'7, de 30 de abril de 1992, fica a União autorizada a dispensar
a inclusão, nos respectivos instrumentos contratuais, do previsto no parágrafo único- do_ar!. 49" da referida Resolução,
bem assim das_ condiçõe~ constantes d.o art .. _4_92 incjso IV,
e §§ I' e 2• da Resolução n• 82190.
Art. 29 ---Os-cOntratos de que trata o art. 19 da Resolução
n9 7, de 3_0_d_e__abril de 1992~_devem se adequar aos segU:íntes
paiâmetros:
I -deve ser assegurada a reciprocidade, sempre que houver preVisão da pOssibilidade de sua modificação, quando necessária para restabelecer o equilíbrio contratual, eventualmente rompido pela superveniência de alteração substancial.
não causada pelas partes, das condições presentes na época
de sua celebração;
I I - sempre que houver previsão sobre meios de solução
de controvérsias, deverão os contratos estabelecer, alternativamente, que as dúvidas e os litígios delas decorrentes_ou
serão resolyidos por via amigável ou diplomática, oti su,bmetidos a arbitragem, na forma do disposto no art. 49, §§ 19
e 2', da Resolução n' 82, de 18 de dezembro de 1990; e
III- os contratos não poderão conter margem de comissão ou de custos· administrativos (Spread) a ser acrescida à
taxa de juros básica, assim considerada pelo Banco Central
do Brasil, superior a 0,3% ao ano.
Art. 39_ Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O.. SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O Parecer
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n"' 6/93,
que excluiu do disposto no art. 49 , parágrafo úníco, da Resolução n9 7/92, bem como no art. 49 , inciso IV e seus §§ 19
e 29 da Resolução n9 82190, os cOntratos bilaterais ·a serem
celebrados para reestruturação da dívida externa do setor público junto aos governos dos países credores e suas respectivas
agências de. créditos e dá outras providê1;1cias.
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Completada a discussão da inatéria, passa-se à discussão
do projeto, em turno único.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerra.r os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) c_ Tem V. Ex•
a palavra pela ordem.

-!-'PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 6, DE 1993
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
6, de 1993, que exclui dO disposto no art. 4~', parágrafo único,
da Resolução n~' 7, de 1992, bem como no art. 4", inciso IV
e seus §§ 1" e 2'" da Resolução n~' 82~ de 1990, os contratos
a serem celebrados para a reestruturação da dívida externa
do setor público junto aos governos dos países credores e
suas respectivas agências de crédito, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessao às 19h18min)

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, não há no plenário
mais do que 15 Srs. Senadores. V. Ex~ deve pedir aos companheiros que estão nos gabinetes que venham ao plenário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Nobre Senador, a Presidência já fez soar a campainha dos corredores.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Tem V. EX'
a palavra.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pela ordem,
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, não me sinto à
vontade para pedir verificação de quorum, mas subscrevo
o pedido de verificãção:de quorum, porque uma matéria como
essa tem que ser aprovada pela manifestação dos Srs. Senado~
res. Assim, se o Senador Josaphat Marinho está de fato pedin~
do verificação de quorum, eu o subscrevo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro _::_-A Presidência
já fez soar a campainha dos corredores, noticiando os Srs.
Senadores da votação em plenário.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto. Os Srs. Senadores que o a"provam queiram permanecer
sentados.(Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameíro) _::Tem V. Ex•

a palavra pela ordem.
O SR. JOSA~HAT MARINHO (PFL- BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, peço verificação
de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cállleiro)- V. Ex' pede
verificação de quorum com a sustentação dos Srs. Senadores
Esperidião Amin, Paulo Biso!, Eduardo Suplicy. Hydekel
Freitas, Chagas Rodrigues, Eva Blay. Está aceito o pedido
de verificação de quorum.
A Presidência suspende a sessão por lO minutos paraque os Srs. Senadores Possam vir até o plenário.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 19 horas e -6 miriulOS,- a sessão é reaberta às 19 horas e 18 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - É evidente
a falta de quorum.
Em conseqüéncia, a votação da mª-téria fica adiada.
Fica, também, prejudicada a apreciação dos Requerimentos de Urgência n• 93 e 94193.

ORDEM DO DIA

ATOS DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N° 175, DE 1991,
QUE APOSENTOU JOSÉ MA TIOS CABRAL,
ANALISTA LEGISLATIVO
Apostila
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere o presente Ato, para incluir o art.
11, da Resolução SF n" 87/89, do Regulamento Administrativo
do Senado Federal.
Senado Federal, 25 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides, P"iesidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 18, DE 1993
O Presidente do Senad_o Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o- que côtlsta do ProceSso fl? 000341/93M2, resOlve
alterar o Ato desta Presidência n~' 14, de 1986, publicado
no DCN, Seção II, de 11 de março de 1986, para manter
aposentada a servidora MARIA DO CARMO RONDON
RIBEIRO SARAIVA, Diretora, DAS-4, efetiva; no cargo,
em comissão, de :Oiretora da Sub$ecretaria de Administração
de Pessoal, em comissão, código SF-DAS-101.4, do Quadro
de PeSSoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso
III, alínea a, da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado~ com os arts. 67,186, inciso III, alínea a,
e 193, todos da Lei n• 8.112190, bem assim com o art. 11
da Resolução SF ·n• 87, de 1989, com proventos integrais do
cargo, em comissão, de Diretor da Subsecretaria de AdminisM
tração de Pessoal, código SF-DAS-101.4, a partir de 1• de
setembro de 1992, observado o disposto no art. 37, inciso
XI, da Constituição Federal.
Senado Fedeial, 25 de janeiro de 1993.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
-
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'.
SUMÁRIO
1- ATA DA 19' SESSÃO, EM 27·DE JANEIRO DE
1993
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Aviso do Ministro-Chere da Casa Civil da Presidência da República
- N'~ 103/93, reStituindo anexos dos ~u.tógrafos -d3l~ei
n' 8.611, de 30 ·de dezembro de 1992, republicados no
Diário Oficial da União de 13 do corrente.
1.2.2- Parecer
Referente à seguinte matéria
-Mensagem no;> 86/93, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome
do General-de-Exército Antonió Joaquim Soares MOieira,
para o cargo de Ministro do STM.
1.2.3 - Leitura de Proposla de Emenda à Constituição
- N' 1193, de autoria do. Senador Vafmir Campel()
e outros Senadores, que modifica o prazo da revisão constitucional previsto no art. 39 do Ato das Qisposições Constitucionais Transitórias.
1.2.4- Comunicações da Presidência
-Recebimento do Ofício D.~' 12/93, do Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados? comunicando a consta~
tação de erro manifesto nos autógrafos referentes ao Pro~
jeto de Lei da Cãmara n' 153, de 1992 (n' 3.465/92, na
.Casa de origem), que cria cargos na carreira Policial Fe~
dera!.
-Recebimento do OfíCio n'i' 13, comiih1c3ndo ter sido
constatado erro manifesto_ nos autógrafos do Projeto de
Lei n' 148, de 1992(n' 3.397/92, naquela Casa), de iniciativa
do Presidente da República, que altera as Leis n• 8.212
e 8.213, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências,
transformado na Lei n' 8.620, de 5 de janeiro del993.

1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR ALMlR GABRIEL - Funcionamento
-das comissões permanentes do Senado Federal. SENADOR CID SA'llólADE CARVALHO- Excessos cometidos pela Confederação Brasileira de Futebol.
Críticas a setores que defendem o veto à Advocacia~Geral
da União.
1.3- ORDEM DO DIA
·Projeto de Resolução n9 6, de 1993, que exclui do
disposto no art. 49, parágrafo único, da Resolução n9 7,
de 1992, bem como no art. 49 , inciso IV, e seus§§ 19
e 29 , da Resolução n 9 82, de 1990, os contratos a serem
celebrados para a reestruturação da dívida externa do setor
público junto-aos governos dos países Credores e suas res~
pectivas agências de crédito, e dá outras providências.
Aprovado. A Comissão Diretora para redação final.
Redação final do Projeto de Resolução n' 6/93. Aprovada. À promulgação.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR NELSON CARNEIRO -Protesto con·
tra a transferência para Brasília de departamentos do Ban~
co·Central sediados no Rio de Janeiro, frUstrando a efetivação da cidade como centro financeiro do Pais.
SENADOR MÁRIO COVAS- Questionamento de
medida adotada pelo Consulado brasileiro em Toronto,
Canadá, de cobrança de 64 dólares canadenses para obten·
ção de vistos para o Brasil.
SENADOR V ALMIR CAMPELO -COnseqüências
negativas da antecipação do plebiscito, principalmente para
a revisão constitucional.
SENADOR GILBERTO MIRANDA - Comparecimento ao Senado do Sr. Ministro da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária, Sr. Lázaro Barbosa~ para dispor as metas de modernização para estas áreas e os meca~
. nismos a serem adotados na S~!-3 efetivação.
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EXPEDIENTE
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CEN'l'llO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRI!SSO NACIONAL
ImpHIIIIO 10b reapoaubilidadc da Meu do Seaado Fed.cra1

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES
Dàetor.Ocra.l do Senado Federal
, AGACIEL DA SILVA MAIA
Dirctor Eu:cu.tivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Dirctor Admilliltrativo
LUIZCARLOS BASI'OS
Dirctor laduttrid
f'LOR!AN AUGUSTO COUTINHO MADI\UQA
Diretor Adjuto

SENADOR ODACIR SOARES

~

ASSINATURAS
Semcstnl .......... - ............... _._ ..................--....·-···..·-.. ----~ .. QS -mooo.oo

Tiragem 1.200 exemplares

Relatório sobre

a situação do sistema penitenciário---brasileiro, realizado
pela Comissão de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados em dossiê referente a temas de segurança pública,
criminalidade e violência.
SENADOR ÁUREO MELLO ~ Premência da apro·
vação do projeto de lei concernente à Advocacia-Geral
da União.

SENADOR JOÃO FRANÇA ~ Posíção de S. Ex•

contrária à pena de morte.

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG ~ Necessidade de se discutir a especificidade do papel da televisão.

SENADOR LOURIVAL

BAPTISTA~

Relatório

de viagem feita por S. Ex• à África e Europa.

SENADOR LOUREMBERG NUNES ROCHA ~
Indignação de S. EX' pela proibição do Governo português
à entrada de brasileiros em seu território.

1.3.2- Comunicação da Presidência
- Convocação de se_ssão extraordinária a -·realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos.

!A-ENCERRAMENTO
2- ATA DA 20' SESSÃO, EM 27 DE JANEIRO DE
1993
2.1 ~ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Requerimentos
- N' 98/93, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n• 143/92, que dispõe sobre a criação do quadro
de Pessoal da Fundação Universidade Federal do Amapá,
e dá outras providências.
- N 11 99l93, de urgência parã o Projeto de Lei da

Câmara n' 50/92, que dispõe sobre a criação de Escolas
Técnicas Federais, e dá outras providências.

2.2.2 - Apreciação de matérias
-Requerimentos n~ 98 e 99/93, lidos anteriormente.

Aprovados.

· 2.2.:3 - Comunicação da Presidência
COnvocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 50 minutos.

2.3- ENCERRAMENTO
3- ATA DA 21• SESSÃO, EM 27 DE JANEIRO DE
1993
3.1-ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1- Requerimentos
-~ N' 100/93, de urgência para o Projeto de Lei do
Senado n"' 105/92, que dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras providências.

- N' 101193, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n9 157/92, que dispõe sobre a organização e o
funcionamento do Conselho MonetáriO Nacional.

3.2.2 - Apreciação de matérias
-Requerimentos n~ 100 e 101/93, lidos anteriormente. Aprovados.

3.2.3 - Comunicação da Presidência.
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se ho~
je, às 18 horas e 55 minutos.

3.3- ENCERRAMENTO
4- ATA DA 22• SESSÃO, EM 27 DE JANEIRO DE
1993
4.1-ABERTURA
4.2- EXPEDIENTE.
4.2.1- Requerimentos
- N 11 102/93, de autoria do Senador Jarbas Passarinho,
solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de
avulsos para a Mensagem n 11 86/93..\. que submete à aprecia~
ção do Senado Federal o nome o lieneral-de-Exército An~
tonio Joaquini Soares Moreira, para exercer o cargo de
Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente ..

da aposentadoria do !-._1inistro · <;ie'!eral-de-Exército Jorge
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Frederico Machado de Sant' Anna, a fim de que figure
na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado.
-N• 103193, de urgência para a Mensagem n• 92/93,
que autoriza a contratação de operação de crédito externo
entre a Companhia Vale do Rio São Francisco ~ CODEV ASF, e a Empresa Húngara de Comércio Exterior e de
Empreendimentos para Exportação - AGROJNVEST,
destinada a financiar a importação de bens e serviços de
assistência técnica e traiiSferência de tecnologia.
- N• 104193, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n• 153192 (n' 3.465193, na origem), que cria cargos
na Carreira Policial Federal.
4-2.2 - Apreciação de matérias
-Requerimentos n,s 103 e 104/93, lidos anteriormente. Aprovados.
4.2-3 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 19 horas, com Ordem do Dia que designa.
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- Projet? de Lei da Câmara n• 3, de 1993, (n• 965/91,
na Casa de or~gem), que institui normas gerais sobre desportos e dá outras providências.
5.3- ORDEM DO DIA
Parecer n 9 21193, da Comissão de ConStituição Justiça
e Cidadania, sobre a Mensagem n• 86193 (n' 16193:na origem), através do qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Genera1~de~
Exér~ito Ant?n.io Joaquim Soares Moreira, para exercer
o cargo de Mimstro do Superior Tribunal Militar na vaga
decorrente da aposentadoria do Ministro General~de-E
xército Jorge Frederico Machado de Sant'Anna. Aprovado,
após usarem da palavra os Srs. _Jarbas Passarinho, José
Fogaça e Esperidião Amin.
5.4-ENCERRAMENTO
6- ATOS-DA COMISSÃO DIRETORA
N~ 6 a 25193
7- ATOS DO PRESIDENTE

W 470/92 (Republicação)

4.3- ENCERRAMENTO
5- ATA DA 23' SESSÃO, EM 27 DE JANEIRO DE

1993

N~

19 a 35193

8- ATOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
N• 3 e 4193.

5.1-ABERTURA
5.2-EXPEDIENTE

5.2.1 - Olicio do Sr- 1• Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do segui~te projeto:

9- ATA DE COMISSÃO
10- MESA DIRETORA

11- LíDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
12- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES.

Ata da 193 Sessão, em 27 de janeiro de 1993
'JS Sessão Legislativa Extraordinária, da 49ll Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência dos Srs_ Mauro Benevides, Rachid Saldanha Derzi,
Beni V eras,. Bpitácio Cafeteira, Valmir Campelo e Magno Bacelar
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo - Albano Franco - Alfredo Gampos
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Álvaro Pacheco - Bello Parga - Beni Veras - .Garlos De'Carli - Chagas Rodrigues
- Qd Saboia de Carvalho - Dirceu Carneiro - Elcio Álvares
- Epitácio Cafeteira - Esperidiao Amin - Eva Blay - Flaviano Melo - Francisco Roliemberg - Garibaidi Alves Filho Gerson Catnata - Gilberto Mjranda - Guilherme Palmeira
- Henrique Almeida· - Humberto Lucena - Hydekei Freitas

-Iram Saraiva- lrapuan Costa Jtlnior ·-Jarbas Passarinho
- ioaà Caimon - Joao França- Joao RoCba~Tóilas Pinhei-·
ro- Josaphat Marinho- José Fogaça- José Paulo Biso!José Richa- Júnia Marise - Jutahy Magaihl!es.:. Lavoisier
Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourivai
Baptista - Lucídio Portelia - Luiz Alberto - Mansueto de
Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciei - Mário Covas Mariuce Pinto - Mauro Benevides - Mois6s Abrao - Nabor
Júnior - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Odacir Soares - Onofre Quinan - Rachid Saldanha
Derzi - Ronan Tito - Vaimir Campeio - Wilson MartiDS-
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O SR. PRESIDENTE (Epitácio CaJetejra) - A lista de
presença acusa o c-omparecimento de 61 Sr~r._Senadores.
Havendo número regimental, declai:o-~berta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iníCiãm.o-s 'nbSs~ trabalhos.
O Sr. 1• Secretário procederá à leituht.aó Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO DO MiNISTRO CHEFE
DA CASA CIVIL DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Aviso n~ 103/93, de 26 do corrente~· i~sl:ituindo anexos
dos autógrafos da Lei n• S.611, de 30" de dezembro de 1992,
republicados no Diário Oficial da União de 13 do corrente.
PARECER
PARECER N• 21, DE 1993.
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre a Mensagem n~' 86/93, do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
o nome do General-de-Exército Antônio Joaquim Soares
Moreira, para o cargo de Ministro do STM.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em
votação secreta realizada em 27-1-93, apreCiãndo o relatório
apresentado pelo Sr. Senador Francisco Rollemberg (emanexo ao parecer), sobre a Mensagem n•86/93, de 1993, do Senhor
Presidente da República, opina pela aprovação da escolha
do Senhor General-de-Exército, Antônio Joaquim Soares Moreira para exercer o cargo de Ministro-do Superior Tribunal
Militar.
-Sala das Comissões, 27 de janeiro de 1993. - Nelson
Carneiro, Presidente, Francisco Rollemberg, Relator, José
Paulo Bisol- João Calmon- Garibaldi Alves- Pedro Simon
- JosaphatMarinbo- BeniVeras- NaborJúnior- Valmir
Campelo - Wilson Martins.- Alfredo Campo~ - Jarbas
Passarinho- Magno Baeelar- Eva Blay- Jutahy Magalhães
- Ney Suassuoa - Élcio Álvares.

I - Relatório

O Senhor Presidente da República, nos termos do art.
52, inciSo III, da Carta Fundamental, submete à consideração
do Senado Federal o nome do General-de-Exército Antônio
Joaquim Soares Moreira, para exercer o cargo de Ministro·
do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da aposentadoria dq Ministro General-de-Exército Jorge FrederiCo Machado de Sant' Anna.
2. De acordo com o curriculum vitae do indicado, em
anexo. consta que o General-de-ExérCito António JoaqUim
Soares Moreira nasceu na cidade de Itu-SP, em 4 de março
de 1928, sendo casado com dona Myriam Leyy Cardoso Moreira. Iniciou a sua caireira militar em 19 de março de 1945,
como praça, galgando os_demais postos até atingir o de General-de-Exército, em 31 de março de 1990, totalizando um tem·
po de serviço de mais de 47 anos dedicados ao Exército.
Egresso da Academia Militar das Agulhas Negras, em 1948,
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como Aspirante-a-Oficial da Arma de Artilharia, o aludido
Oficial concluiu, também, os cursos de -APerfelçoamento._de
Oficiais (1958) e de Altos Estudos Militares da Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército (1961 a 1963). Até
o posto de Coronel, prestou serviços no Corpo âe Tropa,
em funções de Estado-Maior e Assessoramento Superior, em
função de Comando (Escola de Artilharia de Cósta e Anti-Aérea), em estabelecimentos de ensino militar e como Adido
Militar no Irã.
3. Na qualidade de Oficial-General, o postulante foi
Diretor da Escola Nacional de Informações (entre 1981 e
1985), Comandante da 1• Região-Milltiir no Rio- de Janeiro
(entre 198ô a 1988};-Diretor de Motomecanização em Bi-asflia
-DF (de janeiro a novembro de 1989), Vice-Chefe do Departamento de Material Bélico em Brasília - DF (de 1989 a
1990), Chefe do Estado-Maior do Exército -Brasília- DF,
desde abril de 1990, Membro do Alto Comando do Exército
e Membro do Conselho de Chefes do Estado-Maior.
4. O General-de-Exército Antonfo Joaquim Soares Mo- reira é portador das seguintes condecorações:

a.

Nacionais

-Medalha do Pacificador;
-Medalha do Mérito Tamandaré;
-Medalha do Mérito Santos Dumont -Prata;
-Ordem do Mérito Aeronáutico- Grande-Oficial;
-Ordem do Mérito Naval -Comendador;
-Ordem do Mérito das Forças Armadas - Grã-Cruz;
- Ordem do Rio Branco - Comendador;
-Ordem do Mérito Judiciário Militar- Grã-Cruz;
-Medalha Militar de_ ()uro com Passador dt: Platina;
-Ordem do Mérito Militar- Grã-Cruz;- Ordem do Mérito Policial Militar - Grande-Oficial
(RJ);
-Mérito do Engenheiro Militar - Oficial.
b. Estrangeiras
-Ordem Nacional do-Mérito~ Cpmendador- Paraguai;
- Grã-Cruz da Medalha de Mérito Militar- Portugal;
-Ordem Nacional do Mérito -França.
5. O Oficial-General indicado chefiou a Delegação Bra·
sileira na XIX Conferência de Exércitos AmeriCanos, realizada em Washington/EU A, erp 1991, e foi visitante de Instalações Operacionais de InstruçãO de Ensino da França, em 1990,
bem como Instalações_ Operacíoriais e de Apoio ao Exército
em Portugal, em 1992. Proferill palestras e conferências em
várias instituições inilitares, como: Estado-Maior do Exército
(1979); Academia Militar de Agulhas Negras (1979); Escola
Nacional de Informações (1979}; Comando Militar do Sudeste
(1979) e _Escola Superior de Guerra (1988). Proferiu, igualmente, Aula Inaugural no Centro de Preparação de Oficiais
da Reserva!RJ (1989), na Academia Militar de Agulhas Ne·
gras (1991) e no Encerramento da XIX Conferência de Exér·
citos Americanos/EU A (1991),
6. Em face do acima expoStO, julgãfu.OS que Os integrantes desta Comissão possuem os elementos informativos Suficientes para deliberar sobre a escolha, por parte do Senhor
Presidente da República, do nome do General-de~Exército
Antonio Joaquim Soares Moreira, para exercer o elevado
cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro General-de-Exército Jorge
~rederico Machado de Sant' Anna.
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É o relatório.
Sala das Comissões, 27 de janeiro de 1993. - Nelson
Carneiro, Presidente -Francisco- Rollemberg, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que
será lida pelo Sr. P Sp.cretáríO.
Ê lida a- seguinte
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N• 1, DE 1993
Modifica o prazo da revisão constitucional previsto
no art. 3~ do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,

nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam
a seguinte Emenda ao textu constitucional:
Artigo único. O arL 3<? do Ato das Disposições-constitucionais Transitórias pã.Ss3. vlier com:· a seguinte redação:
"Art. 3o:> A revisão constitucional será realizada
no perfodo compreendido entre 30 de abril ~ 15 de
novembro de 1993, pelo voto da maioria absoluta dos
membros do Congresso Nacional, em sessão unicame~
raL"

a·

Justificação
A antecipação do plebiscito sobre a forma e sistema de
governo, para 21 de ·abril de 1993, exige novos ajustes no
que tange ao calendário da revisão constitucional.
Com efeito, uma vez decididos a forma e o sistema de
governo, amplo conjunto de alterações na ordem jurfdico-ad~
ministrativa do País terá que ser concretizado.
Partindo~se da premissa que o Brasil não dispõe de tempo
para mergulhar num longo proce·sso revisional, a ser instalado
a partir de 5 de outubro de 1993, adquire consistênCia téc~?-ica
e prática a hipótese da antecipação da revisão e fixação de
-um termo para o seu encerramento.A rigor, â Nação não pode mais ser submetida a novo
período de incertezas com insofismável desgaste p~r~_ todos
os setores da sociedade. A estabilização económica tio almejada por todos não pode ser atingida sem que ocorra prévia,
ou pelo menos simultaneamente, um processo de consolidação
das instituições que regulam a vida jurídica e política do País.
Eis, portanto, a constatação genérica que nos motíVOu a propor a antecipação da revisão constitucional, bem como estabelecer termo para o encerramento de sua realização.
Fatos importantes da vida Política inserem-Se no contexto
ora delineado, como verbi gratia, as eleições abrangentes que
ocorrerão em 1994. Ness_e _ano, Senadores, Deputados Federais, Governadores de Estado, Deputados Estaduais estarão
sendo escolhidos pelo voto popular.
Esse fato do calendário eleitoral evidencia a necessidade
de que se inicie a campanha de 1994 com o suporte jurídico
que regula o pleito perfeitamente definido. Tal constatação
deriva da lógica do processo, bem assim do próprio texto
constitucional, consoante o estabelecido no art.- 16 da Lei
Maior, que diz, verbis:
"A lei que alterãr o processo eleitoral só entrará
em vigor um ano após sua promulgação."
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Não se trata aqui de discutir sua vigência formal, haja
vista que, alterada a própria Constituição, esse dispositivo
poderia sofrer ressalvas. Trata-se, fundamentalmente, de reconhecer o seu conteúdo ético, prático e democrático, o que
não pode ser olvidado neste momento extremamente sensível
de nossa realidade institucional.
Poder-se-ia enumerar, no campb econômico, outros tantos aspectos que indicam a necessidade de que se faça uma
'ahtecipação da revisão prevista e que se concretize o trabalho
em curto espaço de tempo. Mencione-se, no entanto, apenas
para o f~ ~e_ ~!Jmentação, que o processo -irifiacionário
e a ausência de investimentos externos são exemplos de conseqüências advihdas de indefinições jurídico-políticas do sistema
administratiVo que regula a sociedade brasileira.
Confiante na procedência dos argumentos expendidos,
que fundamentam a conveniência e a oportunidade desta Proposição conclamamos os Senhores Membros do Congresso
Nacional a sufragar, favoravelmente, a presente iniciativa,
vistO que ãssim exige a segurança das relações jurídicas, assim
postulam todos os segmentos sociais e assim demanda a própria estabilidade democrática.
Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - Valmir Campelo - Meira Filho - Nabor Júnior - Elcio Álvares Bello Parga - Lucídio Portella - Juvêncio Dias - João
França - César Dias - Odacir Soares - João Rocha Gérson Camata -Moisés Abrão - Marluce Pinto - Francisco Rollemberg --Marco Maciel - Beni V eras- Aureo
Mello- Lourernberg Nunes Rocha - Affonso CamargoJonas Pinheiro - Luiz Alberto - Júlio Campos - Alfredo
Camp-os__:_ ESperidião Amin -Magno Bacelar- Guilherme
Palmeira - Eva Blay - Dario Pereira - Eduardo Suplicy
~ Rachid Saldanha Derzi.

(A Comissão de Con~tituição, Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- A proposta
lida será remetida à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. (Pausa.)
A Presidência recebeu o Ofício n~ 12/93, de 27 do corren~
te, do Primeiro Secretário da Câmara dOs Deputados, comunicando a constatação de erro manifesto nos autógrafos referentes ao Projeto de Lei da Câmara n~ 153, de 1992 (n~
3.465/92, na Casa de origem), que cria cargos na carreira
Policial Federal.
O expediente será encaminhado à Comissão de Consti.,
tuição. Justiça e Cidadania, para anexar ao processado da
matéria em referência.
É o seguinte o expediente recebido:
PS-GSE/012193
Brasília, 27 de janeiro de 1993
A Sua Excelência o Senhor
Senador Dirceu Carneiro
DD. Primeiro Secretário do Senado Federal
Nesta
Senhor Secretário,
Tenho a honra de participar a Vossa Excelência ter sido
constatado erro manifesto nos autógrafos referentes ao Pro.;.
jeto de Lei nQ 3A65, de 1992, que "cria cargos na Carreira
Policial Federal", encaminhado para revisão dessa Casa em
23 de dezembro de 1992, através do Ofício PS·GSE/342192,
na parte referente ao Anexo do Projeto.

·c
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Dando conhecimento do fato a Vossa Excelência, solicito
se digne determinar as providências necessárias ~~ sentido
de fazer a devida substituição, pelas folhas que encaminho,
em anexo.

Janeiro de 1993 :·

Aproveito a oportunidade para renpvar a Vossa Excelência protestos de estima e apreço.
Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Secrefáti"o.

ANEXO
(Art. 1o da Lei n°

Carreira
carreira
Policial
Federal

Categoria
Funcional

Padrllo

Classe

Quantidade de
Cargos a serem
Criados

I

Inicial

100

I

Inicial

200

Inicial

500

Inicial

800

Perito Criminal
Federal
Delegado de Potrcia
Federal
Escrivão de Polfcia
Federal
Agente de Polícia
Federal

Total

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A Presidência ·reCebeu, da Câmara dos Deputados, o Ofício n"' 13,
desta data, comunicando ter sido constatado erro manifestp.
nos autógrafos do Projeto de Lei n' 148, de 1992 (n' 3.397/92,
naquela Casa), de iniciativa do Presidente da República, que
"altera as Leis n~ 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991,
e dá outras providências.,, transformado na Lei n 9 8.620,, de
5 de janeiro de 1993.
O _expediente seTá ãriexado ao processo da matéria _e_
encaminhado ao exame da Comissão de_ Assuntos Económicos, para que aquele órgão Técnico se mahifeste sobre a retifi. cação solicitada pela Câmara dos Deputados.
É o seguinte o expediente recebido:

PS-GSE/013/93
Brasília, 27 de janeiro de 1993
A Sua Excelência o Senhor
Senador Dirceu Carneiro
DD. Primeiro Secretário do Senado Federal
Nesta
Senhor Secretário, ~Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
foi constatado erro manifesto nos autógrafos encaminhados
para substituição através do Ofício PS-GSE/335-A, de 21 de
dezembro de 1992, referentes ao Projeto de Lei n"' 3.397,
de 1992, que "altera as Leis n• 8.212 e 8.213, de 24 de julho
de 1991, e dá outras providências".
Dando conhecimento do fato a Vossa Excelência, solicito
se digne determinar as providências necessárias no sentido
·
de proceder à seguinte retificação:
Onde se lê, no art. 19 , na parte em que altera o art.
30 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991:
'"Art. 1'1

·······•••••••····••••••••·········-·.•••••H••••••••

I

1.600

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das
contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I -.......... ~.~······'········'·'······ .. ··'·'"········--··

a) .............................................................
b) recolher o produto arrecadado na forma da alí-

nea anterior, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas,
-a 'qUalquer título, inclusive adiantamentos, aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos
e autónomos a seu serviço, até o oitavo dia do mês
seguinte ao da competência;
c) .................................~.......................... ..

II -os segurados trabalhador autónomo e equiparados, empresário e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuiç-ão por iniciativa própria, até--O dia
quinze do mês seguinte ao da competência;
III-o adquirente, o consignatário ou ã-COõperativa são obrlgados a recolher a contribuição de que
trata o art. 25, até o oitaVo dia do mês seguinte ao
da operação de venda ou consignação da produção,
na forma ·estabelecida em regulamento.
§ 1~ Fica autorizado o-Instituto Nacional do Seguro Socíal- INss; a firmai conVênio com os sindicatos de trabalhadores avulsos para que, na forma do
regulamento, possam funcionar como coletores inter. mediários de contribuições descontadas da remuneração dos seus representados, petas empresas requisitantes de serviços, observados os prazos e procedimentos estabelecidos neste artigo, para recolhimento- do
produto arrecadado ao órgão competente.
§ 2~ Se não houver expediente bancário nas datas indicadas na alínea b do inciso I e nos incisos II,
III, IV e X, o recolhimento deverá ser efetuado até
o dia útil imediatamente anterior.
• • • • o-o o • : • ro • o •-•-• • • • "''o • • • • ~· • • :~ • • • • o • • • • • • • • ro • n

• ~· • • • • • ; • • ' n

• • • • •
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Leia-se:

"Art. 19 ···•••u•••••········••••••••·~········•••••n••••
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das
contribuições ou de ·outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - ...............................-·--······-··--·-····
a) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) recolher o produto arrecadado na forma da alí·
nea anterior, assim como a:s Contii.bWções a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas-ou creditadas,
a qualquer título, inclusive adiantamentos, aos segura-

dos empregados, empresários; trabalhadores avulsos
e autónomos a seu serviço, até o oitavo dia do mês
seguinte ao da competéncia; c) ............................................................ .
II -os segurados trabalhador autónomo e eiJ.Uiparados, empresário e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciatiVa pr6-j)rhl,- até B dia
quinze do mês seguinte ao da competência; - III - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa São obrigados a recolher a contribuição de que
trata o art. 25, até o oitavo dia do mês seguinte ao
da operação de venda ou consignação da produção,
na forma estabelecida em regulamento.

§ 1' Fica autorizado o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a firmar convênio com os sindicatos de trabalhadores avulsos para que, na fonna do
regulamento, possam funcionar como coletores intermediários de contribuições descontadas da remuneração dos seus representados, pelas empresãs requisitantes de serviço$, obsç:rvados QSprazos-:-e procedimentos estabelecidos neste artigo, para recolhimento do
produto arrecadado ao órgão competente.
§ 29 Se não houver expediente bancário nas datas indicadas na alínea b do inciso I e nos incisos II,
III, V e X, o recolhimento_- deverá ser efetuado até
o dia útil imediatamente anterior.

Aprove:ito·a opoduni<:lade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e apreço. - Deputado Inocêncio
Oliveira, Primeiro SecretáriO.- O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeterra) .:..:_Há oradores
inscritos.
Concedo J?alavfa ao nobre Senador Almir Gabriel.

a

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB ..:_· PA. Pronuncia o
seguintç ~~s~urSO: ~E;~ revi~-0 4o pfádo~.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, assomo à tribuna para tratar, talvez pela terceira ou quarta vez, de assunto referente ao funcionamento das
nossas comissões pemianeiltes. Já-abordei a mesnla questão
por aproximadamente seis vezes, diretamente com a Mes~
Diretora.
Farei apenas uma análise quantitativa, que -tenho clareza - peca exatam_ente por colocar projetas de lei e outras
proposições de importâncias díspares dentro da mesma ótica,
ou pelo menos dentro de uma mesma sistemática de apuração.
Nos anos de 1991 e 1992, ar;; comissões pennanentes do
Senado receberam 1.519 proposições. Dessas, 235 foram encaminhadas para a Comissão de Assuntqs Sociais; 4f7, para
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a -Cõffiissão de- Assuntos Económicos; 43, para a Co~issão
de Infra-Estrutura; 86, para a Comissão de Educação; 156,
para a ·Comissão de -Relações Exteriores e Defesa Nacional
e 582 proposições foram enviadas para a COmissão de Constituição, Justiça e -cidadanía.
Tramitaram ·completando todo o seu percurso dentro das
comissões 789 proposituras, correspondendo a 51% do total.
Contiriuam nas comiSsões cerca-de 730, das qUais 370-já têm
pareceres e 360 P!'JSSuem os relatores mas ainda não fo"i elaborada a análise definitiva.
Desse total, verifiCamos que há 215 projetas de lei dq
Senado e 112 projetas de lei da Câmara, perfazendo o montante de 327. Foram encaminhadas à Mesa 615 matérias, incluindo projetes de lei do Senado, projetes de lei da Câmara,
projetas de decreto legislativo do Senado, projetas de resolução do Senado, mensagens, ofícios, propostas de emenda à
Constituição, consultas, indicações, resoluções do Senado,
avisos e outros.
É interessante notar que, nos meses de maio e junho,
163 disposições foram encaminhadas à Mesa; e, nos meses
de novembro e dezembro, esse total foi de 164_
{;reio que esses números apenas ofereçam uma avaliação
quantitativa da freqüência com que nos reunimos nas nossas
comissões. Ao cabo, a produção é até grande, mas o proveito
em termos "do debatç, do aprofundamento da discussão de
cada matéria muitas ·vezes é menor do que cada uma delas
exige.
No meu entender, a atuação das comissões, que nonnal~ent~ ~eúnem entre seus membros os Parlamentares que têm
vocação ou especialização ligada ao assunto de cada uma 9elas,
poderia nos oferecer a extraordinária opOrtunidade de díscutlr
não apenas com os nobres Colegas mas também com a sociedade brasileira com o objetivo de elaborarmos as melhores
propo-stas e encontrarmos a melhor maneira encaminhá-las
de forma democrática.
É importante observar que o fato· de as atividades das
comissões permanente terem sido atravessadas pelas de comissões parlamentares de inquérito ou de comissões especiais
acaba tomando o traJ?alho das comissõ~s permanentes conflitado, cheio de problemas e descontínuo. Sobretudo, uma das
conseqüências é o fato 'de a comissão funcionar em função
da pressão que se realiza em cima deste --ou daquele projeto
ou em cima desta ou daquela o~stinação de cada presidente.
Examinando a composiçãO de cada uma das comissões,
verifico que existe sim a 'possibilidade real, sem nenhuma
mágica, sem nenhum mistério; de conseguirmos uma solução
adequada para o melhor aproveitamento do tempo e do trabalho de cada um dos parlamentares dedicados a cada uma
dessas comissões.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
tem 19 titulares e 19 suplentes; a Comissão de Infra-estrutura,
23 titulares e 23 suplentes; a Comissão de Educação, 27 titulares e 27 suplentes; a Comissão- de Assuntos Económicos, 27
titulares e 27 suplentes; a Comissão de Assuntos Sociais, 29
titulare~ e 29 suplentes e a Comissão de. Constituição, Justiça
e Cidadania tem 23 titulares e 23 suplerites.
É relativamente simples verificar que existe uma certa
coincidência entre aqUeles que participam de comissões comq
a de Assuntos Sociais e a de Assuntos Económicos e aqueles
que fazem parte de outras comissões, como a de Constituição,
Justiça e Cidadania c outras; isto é, existe uma certa tendência
dos Parlamentares de ficarem em comissões que têm preocupação com a ordem social ou com a ordem económica.
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De outro lado, existe urna facilidade extraordinária de
se constatar que a Comissãó de Assuntos Sociais somada à
Comissão de Assuntos Económicos e à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania recebem cerca de 80% do total
das proposituras das 1.519 proposições que foram levadas
a cada uma das comissões, apenas 43 foram para a Comissão
de Serviços de Infra-Estrutura; apenas 86 foram para a Comissão de Educação, e apenas 156 para a Comissão de Relações
ExteriOres e Defesa Nacional.
Dian:te-desses dados, observamos que seria perfeitamente
possível fazermos com que às terças, quartas e quintas-feiras
as comissões maiores _se -reunissem ao mesmO tempo com
as comissões que têm um número menor de proposituras.
Além disso, é possível fazer a não coincidência entre aqueles
que são membros das comissões maiOres e aqueles que são
membros das comissões menores, de modo que cada uma
dessas comissões, funcionando entre 9 _e as 12 horas, possa
ter um excelente proveito do trabalho e do tempo dedicado
por cada um dos Parlamentares e, obviamente, por cada um
dos profissionais do Senado envolvido com essa área das comissões permanentes.
Entendo ainda que um dos fatos mais sérios que tenho
visto no funcionamento das comissões poderia ser facilmente
contornado. Em determinados momentos entramos na discussão de assuntos que são de suma importância para algumas
categorias, que se mobilizam, gastam ~dinheiro em passagens
aéreas, ficam no desconforto de hotéis -às vezes nem vão
a hotéis -e ao chegar o momento da reunião lhes é comunicado que não funcionará, que náo se reunirá aquela comissão.
Creio' que isso leva para fora do Senado uma das piores
imagens. Estou certo que muitos companheiros, ou quase
todos - diria, generosamente, todos - não estariam indo
à ComissãO porque, certamente, estariam com outras obrigações, quer dentro do Congresso Nacional, quer fora dele.
De qualquer sorte,_o que é terrível é que nada disso
se justifica perante aquelas pessoas que- se mobilizaram, telegrafaram, se articularam dentro da sociedade e pelo Brasil
inteiro para chegarem aqui e, em determinado momento, assistirem a um debate; nada justifica, ao cabo, verem frustradas
as suas aspirações ou as suas expectativas.
Quero, com esses dados numéricos, levar para os companheiros do Senado um alerta. Agora que estamos bem próximos do momento de reconstituir cada uma dessas comissões,
penso que valeria a pena que cada Partido e suas respectivas
lideranças pudessem cuidar, de maneira bem es~cífica, desse
trabalho, porque, tenho certeza absoluta, na medida em que
ele possa ser melhor desenvolvido, muitas da proposições que
são trazidas aqui para o plenário do Senado Federal terão
sido, antes, bastante bem trabalhadas, estudadas e discutidas,
evitando-se, assim, que se cometam equívocOs, que se cometam erros; ou, pelo menos, se reduzirá o grau de inCerteza
do voto que se tem no plenário do Senado.
O sr._ E_lcio Alvare~ . te-me V. EX' um aparte?

Senador Almir Gabriel, permi-

O SR. ALMIR GABRIEL- Com muito prazer, Senador
Elcio Alvares.
O Sr. Elcio AIY!Il"'S- O pronunciamento de V. EX' é muito
importante para a mecânica desta Casa. Quero, tanlbéln, aõ
aparteá-lo, dar um depoimento sobre a sua dedicação à Comissão de Assuntos SociaJs, que, diga-se de passage_m, não corres-
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pendeu à sua expectativa e ao seu dinamismo, porque, muitas
vezes, tivemos oportunidade de verificar, não havia quorum
para que a Comissão pudesse fazer o seu trabalho.Quero,
também, inserir no seu pronunciamento uma observação.
Apesar de ser um Senador com pouco_ tempo de experiência
na Casa, senti que o rnltnero de membros das comissões difi·
culta sobremodo o obtenção do quorum e, até _certo ponto
também, esse volume imenso de trabalho que temos - o
ano parlamentar que expirou, priricipafmente; foi muitO difícil,
por causa da Comissão Parlamentar de Inquérito e do processo
de impeachmentf do Presidente Fernando Collor, que foram
duas atividades que polarizaram as atenções; mesmo não sen~
do todos os Sena_dores membros integrantes da Comissão,
de uma forma ou de outra esses eventos marcaram a vida
do Senado. V. Ex• faz um depoimento que considero da mais
alta importância. No momento em que há uma troca de guarda, e os membros da futura Mesa têm todo interesse em
realizar um trabalho profícuo em favor da atividade parlamentar, o pronunciamento de V. Ex~ não pode ser, de maneira
alguma, desconhecido. A_Mesa tem de atentar para ele. Hoje
a importância das -colnissõ-es na mecânica do trabalho legislativo do Senado é muito grande, principalmente porque quanto
a alguns projetes, elas têm poder terminativo. A comissão
está de certa forma equiparada ao Plenário na apreciação
de determinadas matérias. Entendo - V. Ex~ o disse muito
bem- que a distribuição do horário, do tempo, é necessária.
Verifiquei que em determinados dias havia cinco eventos marcados para as dez horas da manhã. Por maior que seja nossa
boa vontade, não podemos participar de todos, pois não temos
o dom d_a onipresença. Então, ·o trabalho parlamentar fica
prejudicado, as comissões não operam Com a eficiência que
que·remos e o resultado final é a diminuição da intensidade
dos trabalhos, o que é notado por todos. V. Ex~ também
abordou outro ponto que eu gostaria de sobrelevar. Participei
da discussão de alguns pr~etos, principalmente do relativo
à modern,_ização dos portos, e é penoso, é triSte, verificar
que representantes dos segmentos da sociedade envolvidos
no projeto vêm aqui e, ná maióTfa das vezes, retornam frustra·
dos, porque a Comissão não se reuniu, por falta de quorum
ou em virtude dessa deficiênCia, que V. Ex~ tão bem demonstrou, da mecânica dos horários. Entendo que entre as inúmeras tarefas da nova Mesa, inclusive em virtude da própria
mecânica administrativa da Casa, que está exigindo um trabalho muito atento, talvez nós devêssemos es-crever num primei:. ro- plano essa visão que V. EX' hoje traz, com muíta proficiência. E digo mesmo: é resultante exatamente da sua observação. E acrescentaria que, quem sabe, V. Er.o se sentiu um
pouco frustrado de não ter realizado o trabalho que a sua
competência, o seu talento poderia ter dado à Comissão de
Assuntos Sociais. -É um assunto que toca a sensibilidade de.
V. E~ e, mais ainda, determina até o rumo polítiCO das atividades aqui no Senado_Federal. Quero congratular-me com as
suas obseryações. Tenho certeza de que a nova Mesa da Casa
vai levar na devida conta essa observação tão ampla, tão opor~
tuna e tão realista, para que tenhamos, no exercício do ano
de 1993, um trabalho mais profícuo das comiss_ões. A importância da comissão é indiscutível dentro do mecanismo da
atividade parlamentar. SolidarizQ-me com V. EX', apresentando-lhe os meus cumprimentos pela oportunidade da observação, que é muito justa.
O SR. ALMIR GABRIEL palavra de

Agradeço a gentileza da .
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Ex~ e sinto-me feliz com o enriquecimento deste despretencioso discurso pelas observações feítãs por v:· Ex~.
Sabe bem V. Ex~ que dentrq da Comissão de ASsUntOs
Sociais tivemos 235 proposições. Chegamos a completar a
tramitação de 141 proposições, cerca de 60% do que nos
foi encaminhado. Não quero disçutir a eficiênCia da nossa
Comissão, nem de outraS. Não quero nem citar o seu percentual de trabalho comparado com o de outras comissões. Mas
esse número nâo me satisfaz nem na -qüantidade, nem na
qualidade, na medida em que projetas da maior importância,
como os que se referem à- queStão da saúde mental ou dos
doentes mentais, não pudemos trazer a uma discussão e decisão definitiva da Comissão exatamente porque nunca tivemos
uma série de reuniõess que nOs permitiSSem iniCÍá(, debater
e terminar a discussão de um assunto de tamanha importância
__
para a sociedade brasileira.
_ _ ___ __
É claro que este assunto,_que cito na CoriliSsãõ de Assuntos Sociais, tem exemplos semelhantes em outras Comissões,
em que assuntos da maior importância deixa111 de ser discutidos. Diria que na área da educação - ainda que a LDB
não tenha chegado a esta Casa -existe projeto nascido no
Senado sobre a Lei das Diretrizes e Bases da Educação e
não tenho certeza de que já tenha sido discutido ou iniciada
a sua discussão~ de maneira adequada, dentro da própria Comissão de Educação.
Então, não é a questão quantitativa que está Sendo posta
em jogo. Apenas estou querendo unir a questão quantitativa
e a qualitativa e tornar claro que podemos resolver as duas.
Não tenho dúvida de que o Senado e as suas Comissões
Permanentes não deverão ter como resultado apenas aquilo
que a sociedade define e pressiona -:no sentido de ter uma
solução imediata~ como a questão dos portoS e da reforma
agrária; isto é, que só se leve à condição de resolução definitiva
das Comissões ou do Plenário aquilo que esteja sob pressão
extraordinária da imprensa ou da sociedade.

V.

O Sr. Magno Bacelar -V. Ex~ me permite um aparte?
o SR. ALMm GABRIEL c_ Com prazer, nobre Senador:
O Sr. Magoo Bacelar -Ouço V. Ex• com toda atenção
e ressalto a importância desse pronunciamento no momento
em que estamos, não só às vésperas da renovação da Mesa,
como também quando os candidatos lançam as suas plataformas. _ Na realidade, o que mais me preocupa é exa:tamente
a análise que V. Exa. faz da imagem que passamos para
a opinião pública, quando o mais grave é o excesso de compromissos num determinado horário. A data e os horários. das·
reuniões das comissões ..:__às quartas-feiras, às 10 horas e esse tumulto, que seria muito fácil ordenar, gera essa intranqüilidade e até a frustração de muito ~os Srs. ~enadores
que gostariam de prestar um melhor serviço à soc1eda~. V.
Exa. já se referiu ao fato e eu me inscrevi para aparteá-lo
exatamente em função da Comissão de Educação, mas há
outros exemplos como o da Comissão de Infra-Estrutura e
tantas outras que não conseguem sequer nUm:erb pata se reunir, e íss6, para todos nós que queremos aqui co~esponder
à expectativa popular, frustra e também causa desilusão nos
nossos eleitores e nos cidadãos. Muitas vezes, por falta de
reuniões das comissões, somos obrigados a· ouvir relatórios
em plenário, quando se sabe que não há condição sequer
de· opinar ou de emendar determinados projetas da maior
importância. Urge que nós, membros do Congresso Nacion_al,
~idemos, como V. Exa. bem lembrou, de trazer soluçoes
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antes que elas sejam cobradas e que tenhamos que votar em
cima da hora, sem nenhum estudo, o que impossibilita o maior
conhecimento e também a melhor decisão para a sociedade
brasileira. Meus parabéns e minha solidariedade _ao pronunciamento de V. E:xa., que reputo dos mais sé~s. -0 SR. ALMIR GABRIEL - Agradeço as palavras de
V. Ex~ e quero acrescentar que tenho certeza absoluta de
que, tanto na consciência de V. _Ex• quanto na ~a ~aioria
dos Senadores aqui presentes, mats do que 3: p~ópna Imagem
do Senado Federal, a nossa imagem lá fora, a nossa própria
consciência cobra isso.
Quantas vezes saímos de casa com uma_ agenda e ao chegamios no Congresso Nacional, ela se desfaz por inteiro. Deixamos de cumprir completamente tudo aquilo que havíamos
programado e até determinadas matérias que tínhamos estudado para poder opinar naquele dia, fogem daquele ambiente,
daquele tempo, e só são retomadas muito tempo depois,
sem que tenhamos tempo de rever ou tendo que decidir de
memória, mais ou menos, decorrente da impressão que ficou
pelo estudo que se fez.
Creio que na medida em que vamos avançando, vamos
ficando mais fora e distantes das palavras difusas e genéricas.
Cada vez mais o próprio trabalho do CongressC! Naciona1
e_stará mais próximo dos dados científicos e dos levantamentos
de pesquisa. Cada vez mais deveremos opinar, não na base
do palpite e muito- mais na opinião ·embasada em dados,
em relatórios, em estatísticas. Na medida em que esse trabalho
perca essa continuidade, a nossa opinião e o nosso voto tem,
no meu entender, uma qualificação menor, porque passamos
a votar em função do Relator, que nos é simpático, ou que
confiamos pelo seu apuro, ou de algurp outro cómpanheiro
que_ seja membro do congresso, -mas não pelo fato de que
nós próprios tenhamos evoluído e crescido no conhecimento
daquela matéria que foi posta em votação.
O fato de as comissões serem terminativas é um dos maiores avanços que se pôde ter. Eu diria, de outra parte, que
há u_m dado que me angustia. IsSo me impõe a idéia de que
as comissões não podem contar com um reduzido númer<?
_deSenadores. Por outro lado, se forem em número suficiente,
e podendo deliberar com um terço de seus membros, para
aquele determinado assunto, no meu entender, com caráter
terminativo, não seriam adequados.
O que nos angustia é o fato de as comissões se reunirem
simultaneamente. Fazendo uma análise, o caminho encontrado, p3ra que isso não ocorra,para uma melhor organização,
para agirmos corretamente, o que me cabe, neste momento,
é fazer um apelo a todas as Lideranças; ao Plenário, ã Mesa
atual e futura, no sentido que se dê mais ordem ao trab.alho
do Corigresso, ao trabalho específico do Senado Federal, que
poderá executar as suas tarefas com menos tumultos, e, com
certeza, com muito· mais proficiência.
Agradeço o aparte de V. Ex•
O Sr. João C8Imoo- Permite-me V. Ex~ urri- aparte?
O SR. ALMffi GABRIEL- Qu>" V. EX'
O Sr. João Calmou - Senador Almir G3.briel, inicial- mente, desejo feliCitá-lo, efusivamente, pelo seu objefiVo e
corajoso pronunciamento, na tarde de hoje, infelizmente,
diante de um plenário que não está repleto. Problema de
quorumf existe não aJ)ei1as nas comissões técnicas, mas, também neste plenário. Na sua brilhante exposição, V. Ex~ fez
referência às comissões técnicas, entretanto, não teve tempo
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de focalizar outro problema gravíssimo, que surge nesta área:
o das comissóes parlamentares de inquéritO. Além das comissões técnicas, que V. Exa. aludiu com tanta objetividade,
temos mais de duas dezenas de comissões parlamentares de
inquérito. Na sua maioria esmagadora, as reuniões das CPis,
são as chamadas sessões espíritas, pois há· o comparecim-ento
de dois ou três Senadores, à exceção, obviamente, da Comissão que tratou do impeachement do então Presidente Collor
e que bateu recorde de comparecimento. Mas são mais de
duas dezenas de CPis que não conseguem - eu diria que
praticamente nunca- o quorum regimental. Nobre Senador
Almir Gabriel, eu ainda acrescento mais uma comissão entre
que consegue número e aprova uma ma·ssa significativa. de
projetes --V. Exa. citou a Comissão de Assuntos Sociais,
sob a sua inspirada e dinâmica Presidência - é a Comissão
de Assuntos Económicos, Presidida pelo nobre Senador Raimundo Lira e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
presidida por este "astro de primeira grandeza" do Senado,
que é o nobre Senador Nelson Carneiro. São as três que
batem recordes de reuniões e de quorum, sem as características das sessões esPíritas. Mas eu dif!~ que há ainQa uma
outra Comissão Técnica, if de Relações Exteriores e Defesa
Nacional que tem uma performance bastante razoável, até
porque é imperativa a aprovação de Embaixadores. Mas a
situação- se torna realmente ainda mais grave. Ao ladO desses
resultados que V. Ex~ nos apresenta, ccrmo um precário consolo, para a falta de comparecimento dos nossos companheiros
às dezenas de comissões técnicas e de comissões parlamentares de inquérito, há um probleffia grave, sem solução até
hoje. É que para nós atingirmos os dados satisfatórios, que
V. Ex' acaba de enumerar, temos que ferir o Regimento da
Casa, realizando reuniões das comissões técniCas ou das CPJ
no mesmo horário das realizações das sessões ordinárias, o
que contribui para agravar ainda mais o fenômeno do esvaziamento do Plenário do Senado. Eu diria, também ocorre a
mesma coisa em relação à Câmara aOS Deputados. Nobre
Senador Almir Gabriel, nós precisamos ficar .atentos e levar
em consideração o corajoso grito de alerta. Esse quadro que
V. E r acaba de pintar contribui para o desprestígio do Poder
Legislativo, e impõe-se uma série·âe medidãs que creio possam
ser tomadas dentro de pouco tempo. Nós não poderemos
indefinidamente considerar esse quadro como permanente ou
aceitável. O giito de alerta de. V. Er- representa mais.-uma
advert~ncia séria, que deve ser levada e-m consideraçã~ não
apenas! pela nova Mesa, mas, também, por todos nós que
integral,;os o Senado Federal. Desejo parabenizá-lo pela sua
corajosa denúncia, pela sua corajosa advertência, porque a
,opinião pública está cada vez mais atenta à nossa atuação.
Não me canso de repetir neste plenário, que o IBOPE, pouco
antes do afastamento do então Presidente Fernando Collor,
. apurou que os índices de rejeição do' então Presidente e o
da classe política eram praticamente iguaís, com uma diferença
apenas de 5%. Portanto, V. Er é, mais uma -vez, credor
da nossa gratidão pela sua coragem e pela sua objetividade.
Muito obrigado.
O SR. ALMIR GABRIEL- Senador João Calmon, sabe
bem V. EX' que o seu desempenho como Parlamentar é para
mim, pessoalmente, um exemplo de um paradigma de pessoa
que se mantém coerente ao longo de toda a sua vida pública,
lutando, eu diria, neurótica e obsessivamente, felizmente, por
uma das áreas mais importarites deste País, que é a da educação. E o trabalho parlamentar de V. Ex• é também paradigmático.
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Confesso_ que fico extrem3.mellte pieocupado ao comw
pletar -esses seis anos de mandato de verificai- que tivemos
alguns tempos diferentes durante o Congresso: o primeiro,
dentro desse meu mandato, que foi o da Constituinte; depois,
um momento de calmaria, que foi ó da administração, da
ges-tão pública; e este último ano tumultuado com as questões
ligadaS cOm a CPI-qi.ie erivofVeU o Sr. PC Farias.
Creio que V. Ex•, como o Senador Nelson Carneiro e
outros Parlamentares de mais experiência, podem fazer um
exame de muito maior espectro, de muito maior e mais larga
v~são, ~as o sentimento que rrie fica ao longo desses seis
anos_ é o de que o esforço dedicado ao conjunto do trabalho
parlamentar é muito maioi do que o trabalho resultante desse
esforço. O que temos de deSperdício de emoção, desperdício
de sentimento, desperdício de leitura e trabalho em função
daquilo que se produz, ao cabo de todas essas horas e horas
dedicadas ao trabalho parlamentar, é um lamentável desperw
_dício que faz falta à sociedade brasileira.
Eu diriá que esses P,rojetos como, repitó, os' ielãtivoS
à saúde mental, à Lei de Dii'etiii:es e Bases da Educa-ção,
enfim, tantos outros, como a própria questão do parlamentarismo~ deixamos de ter discussões muito maiS~ profundas,
debates muito mais f6Cúndos, exatamente porque somos atrapalhados pela falta de um mínimo de ordem que se possa .
dar ao trabalho legislativo normal.-

1

Insisto em dizer, antes eu temia que se fizesse uma avaliação não correta, na medida em que não era capaz de saber
exatamente o que estava acontec-endo em outras comissões.
Com esse levantamento agora,-estouttanqüilo, pois é possível,
sim, fazermos funcionar e conciliar o -trabalho das seis Comissões Permanentes com as Comissões Parlamentares de Inquérito, desde que não nos detenhamos em estudar unha encravada e outras coisas. Fazer uma Comissão Parlamentar de
Inquérito que não transforme o Congresso Nacionalem simples delegacia, e sim como uma instituição dá maiOr importância para a democracia. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem que ter esse significado. E, na medida em que possamos dar para elas , wComissões Parlamentares de Inquérito
--o atributo'Teal, aí sim poderemos desempenhar dentro das
comissões técnicas um trabalho noiinal, sem conflito, sem
prcrblema. Até proponho que possamos organizar esse trabalho, de maneira que a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania pudesse se reunir no mesmo dia da Comissão de
lnfra~Estrutura; a Comissão de Assuntos Sociais pudesse se
reunir no mesmo dia da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, e a Comissão de Assuntos Económicos
pudesse se reunir perfeitamente no mesmo dia- da Comissão
de Educação. Todas elas poderiam se reunir começando às
9h da manhã. Tenho certeza absoluta de que o trabalho pode
ser eficiente, profícuo, da melhor qualidade, evitando esse
desgaste de cada um de nós bem como o desgaste da imagem
do Senado Federal. E mais do que tudo isso --não sou muito
ligado na questão de qual imagem possamos passar ..:...de que
maneira respondemos para com a população brasileira, cumprindo o nosso dever. Tenho a certeza de que essa é também
a condição básica do raciocínio de cada um dos nossos companheiros Senadores.
Era o q"ue tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Almir Gabriel, o Sr. Epitácio
Cafeteira deixa a cadeira da presidência, que é Ocupada
pelo Sr. Valmir Campe/1).
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esporte, como também em muitos outros e em muitas outras
práticas atléticas ou de qualquer natureza. Defende-se que
as regras dessas entidades são superiores às normas internas
de. cada ~ais, à ordem constitucional de cada País, e que
pauam aCima, ao lado, antes ou depois da Constituição, mas
sempre alheias à norma geral.
·
Penso que chegou o momento de ficar mais claro que,
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -=.-cE.nem mesmo em matéria de esporte, em matérias mais leves
Pronuncia· o seguinte discurso. Sem revisão do o-rador.) ou em assuntos menos importantes inStituciohalmente, admiSr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, eu abordei, muito rapite-se que se arrede o cumprimento da norma constitucional
damente, algu que-·me vem preocupando: a coação que se
para se dar lugar a capricho que, porventura, tenha uma natuutiliza, em determinadas cii"cunstâncias, para impedir que o
reza internacional.
cidadão, que empresa, ou que clube compareça perante o
No meu Estado, um clube de futebol está sendo alijado
Poder Judiciário. Já ontem acentuava o realce que dou à
de tudo por que intentou uma ação do Poder Judiciário: ou
norma constitudorial que determina o acesso livre de todos
a retira ou vai alijado.
ao Poder Judiciário em busca de justiça.
··Esse é Um abuso que se comete sem que haja uma proviÉ importante que- hoje nos conscientizemos da função
dência. No meu entender, seria o caso de o próprio Poder
do Poder Judiciário. Se ela é tão importante, sob os mais
Ju~iciáiio- partir com um esclareciÕJ.ento perante a própria
diversos aspectos, mais irriportante sempre será para a consusoCiedade para mostrar que num país sério, num país respeimação da cidadania. Isso realmente é salutar, socialmente
tá~el, nem mesmo em assunto desportivo é possível algo maior
importante, juridicamente compreensível; é um raciocínio,
do que a sua Constituição ou à mãrgem: de sUa Constituição,
portanto. que merece o respeito, porque consagrado como
um assunto paraconstitucional, infraconstitucional, ultraconspreceito constitucional.
tituCiónal, seí que lá que nome queiram dar. Tudo deve seguir
Nós vimos, e nunca é comum Chegar ao Senado Federal,
a regra básica do país.
o assunto esporte, o assunto futebol, mas, repito, vimos o
Agora, nós falamos em futebol, e até parece um contraesforço tremendo do Clube de Regatas do Flamengo, punido
senso falar em futebol no plenáriO do Senado Federal. O
pelas entidades esportivas, inclusive pela entidade brasileira,
que é o futebol? O futebol é urna das forças econômicas do
apenado indevidamente pela Federação Internacional de Fupa:íS, -uma irregular força económica. O que ganha tim jOgador
tebol, a FIFA, porque se socorreu do Poder Judiciário. Quero
de futebol, nenhum sábio jamais ganhará, neste país. Há poudizer que até mesmo nas causas esportivas é inconcebível
co, o Flamengo contratou um jogador de futebol que é também
que uma pessoa jurldica, mesmo uma organizaçãO civil, um
da seleção brasileira, chamado Renato e apelidado de Gaúcho,
cidadão, uma empresa comercial, um partido político, que
Renato Ga-úcho. Esse cidadão assinou um contrato milionário,
alguém seja desestimulado no seu comparecimento ao Poder
Judiciário-. Sabemos que o Poder Judiciário tem muitas· fun:.
põsou· a bordo de um carro importado, último modelo, com
ç6es, até o Código de Processo Civíl admite a existência das
UIJ?.3: loura no coto, esnoba, diante da miséria brasileiia, gànha
v~rdadeiras fortunas, porque se falta dinheiro no Brasil para
ações propriamente ditas, como admite a exiStência de propagar ao operariado, para pagar aos professores universitários,
cessos de caráter meramente administrativos, como é tim inpara pagar aos funcionários públicos, mesmo se na rede privaventário, como ·admite as proposituras não- contericiosas de
da não há dinheiro, pelo que se ouve, quem trabalha para
mera administração, através do Poder Judiciário, para ordenar
a_c_onstrução _civil, para os que têmtrabalho onde a própria
uma ou outra situação sem que proprianiente haja o litígio
vi,dfl_sp,fre riscos, se, neste País, falta dinheiro para atender
a ser resolvido.
essas necessidades. é evidente que não falta dinheiro para
Mas o Poder Judiciário funciona basicamente provocado,
o futebol ou até ajudas governamentais para os clubes de
daí ser muito importante a natureza das ações, a natureza
futebol. E há de se verificar que grandes estádioS--brasileiros
de todo e qualquer processo, a natureza de todo e qualquer
são públicos como, por exemplo, no Ceará, o Governo aplicou
pedido que se faça perante uma Vara ou perante um Tribunal.
altas verbas para construir uma praça de esportes que se chama
Mas não há negar que, em determinados momentos, o
Poder Judiciário teni que sair dessa mecânica, que é constitu:. - Estádio Plácido Castelo. O Maracanã, sabemos o que custou
cional e legal, para ter também os vislumbres de sua própria - aos cofres públicos do Rio de Janeiro! e, se sairmos assim,
adiante, vamos encontrar praças de esporte particulares, mas
defesa, a sua existência como poder, como ente da República
muitas delas construídas e mantidas p_elo poder público. O
e defender-se. Porque o Poder JudiciáriO ãsSiste· silencioso
fu~bol tem tudo e dá muito pouco ao Governo, ao País,
a ameaças, que são as mais variadas, como dem~ssão de servi~
inclusive as maiores fraudes no campo da Previdência Social
dores, dispensa - porque aqui demissão é uma palavra que
não caberia- de servidores de empresas públicas, de empre- foram perpetradas, consumadas, pela sonegação dos _clubes
de futebol, ao ponto de os jogadores, quando encerram suas
sas estatais, sob o argumento de que foram ao Poder Judiciário
carteiras; não terem o respaldo, a atenção e a cobertura legal
contra aquela empresa. Ou retira a ação, ou terá a dispensa,
porque os compromissos para com a Previdência não foram
ou a exoneração. Isso não é admissível. E essa ameaça é
devidamente honrados. Se, neste País, falta dinheiro para
feita de público, contra essa cidadania, contra o direito de
construir escolas, hospitais, mincã faltOU dinheiro para a cons· ação, contra tudo. Mas o Poder Judiciário, atento à sua traditrução de grandes estádiose de enormes praças· que comportem
ção, mantém o seu silêncio e espera os petitórios, as ações,
campos de futebol.
os processos e os pedidos.
Mas ele há de se defender. É da natureza de todos os
O futebol brasileiro custa caro ao Brasil. Rende muito,
Poderes o exercício de sua própria defesa institucional.
é o celeiro de grandes rendas..e muitos milionários, que, eviNo futebol há uma coisa interessante: o futebol é internadentemente, existem- na economia informal do esporte brasicional, e há entidades e entes internacionais não apenas neste--- leiro. Não há por que se ignorar, assim, dentro de uma análise
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. (Pausa.)
S. Ex~ não se encontra, no momento, em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
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jurídica do Pãís, ã existência deSsa fatia cte nossa economia,
a existência do futebol, dentro de um quadro de análise social.
Não há de se desconhecer o futebol sob o aspecto profissional
de seus praticantes, inclusive de técnicos, massagistas, médicos, roupeiros e tantos outros profissionaís que atuaffi, uns
completando os outros, exatamente no universo do futebol.
Se esse futebol, para existir, precisa da ordem pública,
através das polícia~, precisa do ordenamento do trânsito, or~
ganização 49 _tráfego para as grandes- lotações_ dos estádios~
precisa desses prédios públicos, por que há de ignorar 7 mesmo
num preceito pragmático, mais simples,.a legislação do País?
Não tem, portanto, a menor lógica.
_ _
Até defendemos que o Governo deveria ter, evidentemente, um maior controle da ConfederaçãO Brasileira de Futebol. Ali se faz o que quer, quando s_e quer, a qualquer hora
e a qualquer momento, sob arbítrio absoluto, sem nenhum
controle. Estamos.e~busca das eco~omias informais, pofque
é neste campo que há a grande sonegação. Mas por que não
se fala na sonegação do fUtebol? Por que não se verifica o
atrevimento do Sr. Ricardo Teixeira, nas suas afirmativas,
levianas, atentatórias à unidade nacional, atentatórias à segurança do Estado, porque ofendem ao ordenamento jurídico
do País?
Realmente, este caso é muito sériO -e-se, neSte País~- não
há, evidentemente, tudo dentro de um critéricf de seriedade,
a verdade é que o futebol é absolutamente destituído da honradez, da dignidade e da seriedade, ao ponto de se propagar
que as normas da Confederação Brasileira de Futebol são
superiores à COnstituição do País e de se apenar aqueles que,
a qualquer título, se rebelam contra essa realidade medonha
e buscam o Poder Judiciário. Então vêm as coações.
Agora não se lembram que o Governo poderia fechar
a porta principal de cada um de seus estádios, que o Governo
poderia negar a segurança pública, que o Govemo poderia
negar a estrutura à realização dos espetáculos que perfazem
a existênCfa do esport~. Nada é maior do que a Constituição
Federal, mesmo quando pensamos que existe um mundo irregular, abrup.to, livre, descontrolado e soberbo, que é o futebol;
como também pensamos que o jogo do bicho tem a mesma
natureza: é uma contravenção tolerada, com suas próprias
regras, com a sua próp·ria existência, tudo maior que a lei.
Onde-·se aplica, então, a ConstituiçãO Federal? A que
se destina a Constituição Federal? Aos fracos? Não se destina
aos fortes, porque se fizeram fortes exatamente pelas contravenções, pelas desobediências, e, no cilso-do futebOl, inclusive
pela sonegação: a sonegação dos impostos, a sonegação para
fiscal das constribuições da Prevídência Social. Esse, portanto, é um assunto que de:ve merecer registro
nesta Casa, e ontem fl.i um ·registro aqui; aPenas ·de passagem,
porque considerei um desaforo as ameaças que a Confederação Brasileira de Futebol fez a um clube do meu Estado,
porque esse clube tentou uma ação na Justiça. Se esse clube
d~sistiu_ dessa ação é indigno de existir, porqile rião deve sobreVIver dignamente quem é tão fraco, e quem desiste ante a
ameaça, ante ·a chantagem. As chantagens se acabam exatam~nte com as reações que se perfazem com o respaldo da
le1, com a cobertura da lei, com as atenções do sistema legal
brasileiro.
Falo num momento difíCil para a Nação brasileira. Sei
muito bem que estamos vivendo um momento de transição
dos mais dolorosos, sob todos os aspectos. Não é nem o fato
de haver um Presidente que renunciou-, compelido por um
erocesso no Senado F~deral; não é nem o fato de se haver
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efetivado o Vice-Presidente da Repúbhca, que agora cuida
da manutenção da sua máquina administrativa. Mas é que
os ~elhos costumes ainda estão vivos, velhos costumes maquiavélico_s, da intolerância diante da própria lei. Vejam os senhores, estou falando do futebol, cuja organização principal, a
CBF, pretende ignorar a ConStituiç"ãO Federal.
Mas não é só isso. Há poucos dias, a Câmara dos Deputados aprovou a Advocacia-Geral da União, num projeto de
lei que tramitou naquela Casa e nesta Casa, para a outra
retornou e, com os últimos retoques, resultou numa redação
final de uma propositura para·a Advocacia-Geral da União.
Estamos sabendo que se deslocam diariamente para BraSilia pessoas dos mais diversos pontos do Brasil, pessoas intolerantes que vêm aqui rogar -ao Presiàente da-República o veto
total ou em grande parte, porque não se deseja neste País
a Advocacia-Geral da União, ·muito embora ela esteja criada
na Constituição Federal.
_Vejam bem a intolerância: a União não tem defesa própria nem adequada, a sua defesa é a mais desordenada possível e também a mais fraca e a mais irresponsável e de piores
resultados. A melhor coisa do mundo é advogar contra a
União. É, realmente, muito fácil, porque as ações resultam
mal preparadas no que concerne à tese da defesa. É fácil
obter-se a sentença contra a União. Mas acontece que a Advocacia-Geral da União, a partir do momento em que ela passa
a existir, é ótimo em termos constitucionaiS,- é excelente para
a União, é magnífico para a Presidência da República, mas
não atende a determinados corpos, não atende a determinados
grupos, desfaz certas situaç6es -que resultam em priVilégios.
E neste País ninguém qtier perder privilégio algum, nem quer
perder suas prerrogativas, mesmo que irregulares ou mal-assentadas no-espaço e no tempo.
Impressionante! Agora, descobriu-se que não deve ser
extinta a Consultaria-Geral da República, agora descobriu-se
que não é_ bom a União ter advocacia e tentam induzir o
Presidente da República a esse ato impatriótico que seria
o veto a um grande trabalho realizado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado da República.
_ _
_
·Chegam a meu gabinete as mais diversas informações,
recebo telefonemas dos Estados, porque fui Relator desta
matéria aqui, no Semido Federal. Ouço -denúncias a eSse respeito e a todas as pessoas eu respondo da seguinte maneira:
Não acredito que o Presidente vete. Não acredito, porque
o Presidente da República chama-se Itamar Franco. E este
cidadão, durante longos anos de sua vida, foi nesta Casa um
Parlamentar exemplar e afeito a cobrar do Presidente da RepUbliCã. os- atos mais "dignOs em defesa do Estado, em defesa
da União e eri.t defesa do povo. CoDheço suas posições, até
aS-que forain adotadas antes que chegasse aqui e nos tornássemos colegas de trabalho e colegas de Assembléia Nacional
Constituinte~ -sei perfeítainente da sua formação política e
da sua formação moral; não éüril populista, mas é um homem
que está mUito atento aos ãnSeioS populares; sabe muito bem
que não existirá Uma sOCiedade forte com o Estado desassistido. Sua Excelência, mais do que ninguém, sabe que a União
é órgão absolutamente indispensável par~ a consumação da
democracia, para a consumação da aplicação das regras constitucionais. Não existirá o Estado brasileiro com a União desassistida juridicamente, quando isso ocorre, há de se socorrer
da arbitrariedade, do inusitado, do íne"sperado, ·quan.uo, na
verdade, o caminho para socorrer a·União, nas suas pelejas,
é a própria lei, é a própria Constituição Federal. A AdvQcacia-Geral da União é a defesa dela nas mais diyersas circups-
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tâncias, inclusive permitindo uma -noi-~alí:iaçã:oA.o comportamento jurídico nesses casos. Pois, o que vimos aqui, em Comissões de Inquérito, é- que as P-rocuradorias dos Ministérios
dobram-se às conveniências dos Srs. Ministros; e nós tivemos
ministros exemplares ria arte de usurpar, ministros exempl_ares _
na arte de delinqüir e de trair o Estado. Muitas trãições contra
o Estado, notadamente no âmbito da Previdência Social, se
consumaram através de pareceres aparentemente jurídicos,
mas, na verdade, verdadeiras peças de magnífica _desones-

tidade. Parecer, hoje, num sentido, amanhã, noutro; nesse_
ministério é- possível, naquele não é; hoje é possível nesse;
amanhã não é m3is; pede-se agora, nega-se depois; concede-se
·amanhã, não se concede depois de amanhã. Tudo ao sabor
das negociatas, tudo ao sabor das conveniências~ das improbidades que se fizeram norma na RepúbliC(l bras_ileiJ:a.
A Advocacia-Geral da UniãO, ·atrivés -de súmulaS, norteará o comportamento de todas ils Pi-ocuradorias. Todos os
Procuradores terão pareceres dentro de urna mesma linha.
Os Assistentes Jurídicos de um ministé-rio ted.o a mesma linha
jurídico-ideológica dos demais. Tudo será uníssono, uniforme
e honrado, porque haverá um advogado da União norteando
o comportamento da União em todos os ca:sos.--que sejam
submetidos na esfera admini~trat~v_a _()~perante o Poder Judiciário.
Mas, o que desejam, vetando a Advocacia-Geral da
União, é que continue a parafemália. Faz-se uma petição
e uma lobista bonita vai ao gabinete do ministro e traz o
parecer favorável. De acordo com a pressão, será o parecer
favorável ou contra. Não haverá, assim, uma linha de conduta
límpida, honesta, para a União, no seu opinar jurídico quanto
às suas conveniênciaS no relacionamento com o contribuinte.
A Advocacia-Geral" da União também não implica nas
despesas de que estão falando, porque inclusive os Procuradores Autárquicos que a ela passam a se integrar continuarão
nos seus postos, nos mesmos ministérios, nas -mesmas condi~
ções, com os mesmos salários e gratificações.
-Também há que se convir que a AdvOcacia-Geral da
União não significa grandes despesas, porque os Procuradores
da Fazenda que a integram continuarão no ministério a que -·
pertencem com os mesmos bureaux, com as mesmas atribuições, apenas com uma direção intelectual, imprescindível aos
casos jurídicos que devem ser norteados pela Advocacia-Geral
·
·
da União.
·
É evidente _que tudo que se propala contra a AdvocaciaGeral da União visa descumprir a lei, visa descumprir a Constituição e deixar o Presidente da República desassistido ou
com possibilidade de ser arbitrário sempre que a arbitrariedade lhe parecer melhor do que a aplicação da lei.
Faço esse registro porqUe há dias a Câmara dos Dej)utados aprovou a lei que regulamenta a Advocacia~Geral da
União, sem que· até o momento Sua Excelência ó Senhor
PresidC::nte da República tenha adotado uma posição.
Circulam rumores- miseráveis rumores-:---- da mais pura
corrupção, do mais n~jento ~orporativismo, da improbidade
mais institucionalizada. Estou advertindo os Srs. Parlamentares dessa questão, porque~ dessa vez, há de se convir que
foram desmontados os esquemas Paulo César Farias, Pedro
Paulo Leoni Ramos, foram desmontadas as possibilidades de
pressão sobre os órgãos estatais por vias oblíquas. Estamos
num momento histórico em que não se admite mais essa prática em lugar algum. Honradez -é o que se espera do homem
públioo, sob qualquer condição; honradez e dignidade do mais
simples serVentuário público, do mais simples servidor até
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Sua__ E,xcelência o Senhor PI_'csidente da República, passando
por esta_ Casa, passando pelqs Tribunais. Dignidade é o que
se- cobra de todos, inclusive dignidade ~que se perfaz pelo
cumprimento da Carta Constitucionã.I.
Muito obrigado, Sr. Pre.sidente.
Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia de Carvalho,
o Sr. Valmir Campelo, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
_ Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia de Carvalho,
o Sr. Magno Bacelar, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pPlo Sr. Beni V eras, Suplente de Secretário·.
-

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:
Aureo Mello - César Dias - Darcy Ribeiro - Divaldo
Suruagy- Eduardo Suplicy- Josê Sarney- Júlio camposJuvêncio Dias- Magno Bacelar - Meira Filho- Ney Suassuna - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Presentes na Casa
73 Srs. Senadores.
Passa-se ã
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO W 06, DE 1993
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art.
336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n~ 06, de 1993, que exclui do disposto no art. 49, pará·
grafo único, da Resolução n~" fJ7, de 1992, bem como
art. 49, inciso IV e seus §§ 1"' e 29 da Resolução n9
82, de 1990, os contratos a serem celebrados para a
reestruturação da dívida externa do setor público junto
aos governos dos países credores e suas respectivas
agências de cr~~tO, e dá o~_tras providências. _
A discussão da matéria foi encerrada em _sessão extr-aordinária realizada ontem.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Esperidião Am.in- Sr.
péla ordem.

Preside~te;

pe·ço.a palavra
·

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Tem a palavra
V. EX'
O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PDS _: SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou Relator do
projeto de resolução. Percebo que está em plenário o Senador
Josaphat Marinho que, com o meu apoio, ontem, pediu verifi~
caç~o de· quorum.
.
Entendi que esta matéria, efetivamente como todas aS
s'ua:s antCriores e sucessoras, não deVe ser aprovada sem a
manifestação expressa dos Srs. Senadores. Por ser o Relator,
considero-me suspeito. Se S.Er, o Senador Josaphat Marinho, persistir na solicitação de verificação de quorum, pela
mesma razão de ontem, respaldarei o seu pedido. Só não
posso tomar a iniciativa de pedir tal verificação para aprovar
um projeto de resolução de minha autoria, no qual acredito.
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O SR. JOSAPHAT MARINHO--, Pelo mesmo critério,
peço verificação de quorum. Não sei se terei companheiros
que, na forma do regimento, sustentem o pedido. _
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Quais são os Sena·
dores que o apóiam? (Pausa.)
Os Srs. Senadores: Esperidião Amin, Garibaldi Alves
Filho e Cid Sabóia de Carvalho apóiam o pedido de verificação
de quorum.
Peço a todos os Senadores que ocupem os seus lugares.
---Vai ser feita a verificação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Todos os Srs. Senadores já votaram?
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Alvaro Pacheco
Aureo Mello
Bello Parga
Esperidião Amin
Garibaldi Alves
Iram Saraiva
João Calmon
Josaphat Marinho
Lucidio Portella
Ronan Tito
Wilson Martins
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Cid Sabóia de Carvalho
Nelson Carneiro
O SR. PRESID~NTE (Beni Veras) -Votaram SIM 11
Srs. Senadores; e NAO 02.
·· ·
Total de votos: 13
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 sessão.
(Suspensa às 15he44min, a Sessão _é reab~rta às ~~he50
min.)

O Sr. Beni Veras, Suplente de Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocUpada pelo Sr. Mauro
Benevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Es~ rea·
berta a sessão.
A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que somente
agora chegaram ao plenário que, na votação do primeiro item
da pauta de hoje, que é o Projeto de Resolução n' 06, de
1993, relativo aos contratos ce_lebrados para reestruturação
da dívida extema do setor público junto aos_ governos dos
países credores .e suas respectivas agências de créditos, houve
um pedido de verificação de quorum formulado pelo nobre
Senador Josaphat Marinho, com apoio dos eminentes_ Senadores Esperidião Amin, Gan'baldi Alves Filho e Cid Sabóia
de Carvalho.
·~
... _
Em razão disso_, os trabalhos foram suspensos, dentro
da preceituação regimental, pelo espaço de 10 minutos. Ao
final desse prazo, reiniciamos os nossos trabalhos e, ao faZê-lo,
a Presidência conclama os Srs. Senadores, os parlamentaristas,
os presidencialistas e os monarquistas que se dirijam ao ple~
nário.
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Apelo aos presidencialistas que éstão, no momento, reunidos em uma das salas do Senado Federal, que interrompam
os .seus trabalhos e venh_~m !Jllec!iatamente a<? plenári(), porque
va1 ser procedida a verificação de quorum solicitada pelo nobre
Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Esperidião A.min- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência defere ao Senat;ior Esperidião Amin a oportunídade
de intervir nos debates.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs, Senadores,
creio qtie é maiS do que oportuno õ veemente apelo que
V. E~ faz- e eu também o faço --para que os pares acorram
ao plenário a fim de vota-rem esta inatéda.
Enquanto esperamos que isso aconteça, peço a V. Ex~-
que me permita prestar um esclarecimento pessoal à nobre
Senadora E_va Blay e, por conseqüência, aos demais Senadores
que tenham igual dúvida.
A Subsecretaria de Divulgação da Secret.ari_a de Comunicação Social do Senado Federal, em sua agenda de 26 de
janeiro, divulgou uma informação equivocada. A informação
era a seguinte:

"Plenário 14h30min Mensagem n' 445/92, em que
o Presidente da República solicita que os contratos
a serem celebrados pela União juntO a--governos de
países credores e suas agências de crédito sejam exce~
tuados do disposto do art. 4• da Resolução n' 7/92
do Senado, ou seja, possam fixar taxas de spread superior a 0,3% ao ano."
O texto que s_egue a expressão ''ou seja" está eivado
de equívoco. Nem a mensagem que o Presidente da República
pediu, nem qualquer projeto de resolução versou sobre spread
superior a 0,3% ao ano. Tanto o projeto de resolu_ção que
está oferecido a V.Ex"S, quanto a Mensagem n~'445{92 ~ a
Mensagem n<:> 40/93 pedem que o spread seja mantido em
-- - -- ·
__
até 0,3% ao áno.
· · · O reSumo desta- ãgenda elaborado pela SubseCretaria de
Divulgação incorreu em equívoco. A_ Senadora- Eva Blay, advertida por tal informação, inquiriu-me. Prestei-lhe os eSClarecimentos ontem e que-ro tornar públicos tanto a dúvida, que
era fundada, quanto o esclarecimento.
Encerrando, quero repetir que, nem o Presidente daRepública pediu, nem 9 -~elator ou quem quer que seja aquí
no plenário cogitaràni de spread superior a 0,3%- aó -ano.
Foi úm eqUívoco dos nóssos_laboriOsoS integrantes da Subsecretaria de Divulgação.
·
Era esse o esclarecimento, Sr._ Presidente.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. PreSidente: ·peço a- Palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao Senador Jutahy Magalhães.

Concedi,)

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela ordem. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente, por intermédio da assessoria da Mesa, tive oportunidade de saber que
estão presentes em plenário 39 Srs. Senadores. Faltam apenas
dois para a obtenção do_ quorum necessário.

Janeiro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Portanto, se V. Ex~ me permitir, gostaría de reiterar o
apelo feito pela Presidência aos Srs. Senadores- q-ue- estejam
trabalhando nos seus gabinetes no sentido de que acorram
ao plenário.
Essa matéria- é da maior impOrtância· pai-à o Brasil não para o Governo. E eu poderia citar as próprias palavras
do ilustre Senador Esperidião Amim, no seu parecer. Na conclusão ele declara que:

"Tendo em vista eliminar posSíVeis resistências ou
equívocos relacionados à abertura de exceções ao cumprimento das Resoluções n9 7/92 e 82190, ambas do
Senado Federal, o Senhor Presidente da República julgou conveniente ·enviar ·a Mensagei:n Presidencia_l n"'
96, de 1993 (n' 40, de 25 de janeiro de 1993 na origem)
propondo um aditamento à Mensagem Presidencial n»
445. Através da Exposição de Motivos n' 025/93, de
21 de janeiro de 1993, o. Ministro da Fazenda Paulo
Roberto· Haddad sugere que as exceções solicitadas
sejam limitadas ao ~·estritamente necessário à celebração dos acordos com os Estados ou suas- ãgências de
crédito". Para tanto ele propõe a introdução de parâmetros novos que- devem substituir as disposições anteriormente contidas no artigo· 4~>, pãiágrafo único da
Resolução n~' 7/92, bem como no artigo 4<:>, IV e seus
§§ I' e 2' da Resolução n' 82190, sem enfraquecimento
da posição negociadora brasileira.
_ __ __ _
Considerando a imperiosa·· neceSsidade de -regularizar o intercâmbio financeíro corii Os credOres estrangeiros e airiâã. as judiciosas razões apres'eiltadas para
excluir das contratações as apontadas exigências, opinamos pela aprovação da matéria nos termos do seguinte projeto de resolução:"
E aí segue-se- o _Projeto de ResoluÇão, Sr. Presidente.
E isso faz com que iOdos nós, do Senã:do Federãl, que quere-:'
mos criar as condições necessárias para ã gbveriiabilidade deste País, que pretendemos fazer do :Srasil um país em desenvolvimento e que desejamos regularizar a dívida externa do Pafs,
venhamos a nos unir na aprovação dessa matéria.
Por essa razão, acredito que V. Ex~_ dará as condições
necessárias para chegarem a este plenário os Seriadores que
faltam para complementar o número mínimo exigido para
votação, em atendimento ao pedido de verificação de quorum
do Senador J osaphat Marinho.
_
___
O apelo que~faço a V. ·EX' é que tenha um pouco de~
paciência, aguardando mais ~lguns _minutos para _podermos
iniciar a votáção.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vamos pro:~
ceder à verificação de quorum solicitada pelo nobre Senador
Josaphat Marinho, com o apoio de três eminentes Senadores,
os Srs. Esperidião Amin, Galjbaldi Alves Filho e Cid Sabóia
de Carvalho.
A Presidência SOlicita aos Srs. Senadores que tomem assento em seus respectivos lugares a fim de procedermos à
verificação de quorum. (Pausa.)
__
Os Srs. Senaaores já Po<lem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS: SENADORES:
Albano Franco
Alfredo Campos
Álvaro Pacheco
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Aureo Mello
Bello Parga
Beni V eras
Chagas Rodrigues
Divaldo Suruagy
Elcio Alvares
Epitácio Cafeteira
Esperidião Amin
Eva Blay
Flaviano Melo
Garibaldi Alves
Gerson Camata
Gilberto Miranda
. Humberto Lucena
Iním Saraiva
Irapuan Costa Junior
Jarbas Passarinho
João Calmon
J osaphat Marinho
José Richa
José Sarney
Júlio Campos
Junia Marise
Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
LevyDias
Lucídio Portella
Magno Bacelar
Márcio Lacerda
Mário Covas
Nabor Júnior
Nelson Carneiro
Paulo Biso!
Pedro Símon
Ronan Tito
Saldanha Derzi
Valmir Campelo
Wilson ~artins

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Cid Sabóia de Carvalho
Eduardo Suplicy
O SR. PRESIDENTE (Mat:ro. Benevides) -Votaram
"SIM" 41 Srs. Senadores; e ~·NAO" 2.
NãO houve abStençã_o.
Total de votos: 43.
~ Aprovado.
~
A matéria vai à Comissão Díretora para a reda~o finai:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora: co_m a ·redação _finr.l da
matéria, que será lida pelo Sr. 1' Secretário. ~
É lida a seguinte:
PARECER N• 22, DE 1993
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução o• 6, de
1993
A Comissão Diretora apresenta a re<iação final do Projeto
de Resolução n9 6, de 1993, que exclui do disposto no art.
4', parágrafo único da Resolução n' 7, de 1992, bem como
:QO art. 4.,., inciso IV, e seus §§ l'i' e 2'~' da Resolução o'? 82,
de 1990, os contratos a ser~m celebrados para a reestrutura~o
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da dívida externa do setor público junto aos governos dos
países credores e suas respectivas agências de crédito, e dá
outras providências.
,
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de janeiro de 1993.
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi,
Relator - Luçíd,io Portella- Márcio Lacerda- Benl V eras
- Iram Saraiva.

ANEXO AO PARECER N• 22, DE 1993
Redação final do Projeto de Resolução n• 6, de
1993.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
,Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N', DE 1993
Exclui do disposto no art. 4•, parágrafo único da
Resolução n' 7, 'de 1992, bem como no art. 4•, inciso
IV, e seus §§.1 • ·e 2• da Resolução n• 82, de 1990, os
contratos a serem celebrados para a reestruturação da
divida externa do setor público junto aos governos dos
paises credores e suas' respectivas agências de crédito,
e dá outras providênciasO Senado Federal resolve:
.
Art. 1~> É a União ·autorizada, para os fins previstos
no art. !•da Resolução n•?, de 30 de abril de 1992, a dispensar
3 inclusãO~ nOS respectiVOS instrumenfoS COiltratuaiS, do preM
visto no parágrafo único do art. 49 da referida Resolução,
bem assim das condições constantes do art. 49 • inciso IV,
e seus §§ 1• e 2•, da Resolução n• 82, de 18 de dezembro
de 1990.
~~··
Art. 2• Os contratos de que trata o art. 1' da Resolução
n~' 7, de 1992, devem se adequar aos seguintes parâmetros:
I - deve ser assegurada a reciprocidade, sempre que hou~
ver previsão da possibilidade de sua modificação, quando ne~
cessária para restabelecer o equib'brio contratual, eventualmente rompido pela superveniência de alteração substancial,
não causada pelas partes, das condições presentes na época
de sua celebração; ·
II- sempre que houver previsão sobre meios de solução
de controvérsias, deverão os ·contratos estabelecer, alternativamente, que as dúvidas e os litígios delas decorrentes ou
serão resolvidos por via amigável ou diplomática, ou submetidos a arbitragem, na fonna do disposto no art. 49, §§ l9
e 29 da Resolução n9 82, de 1990; e
III -os contratos não poderão conter margem de comissão ou de custos administrativos ("spi"ead") a ser acrescida
à taxa de juros básica, assim considerada pelo Banco Central
do Brasil, superior a 0,3% (três décimos "pOr 'Cento) aO ano.
Art. 3"' Esta Resolução entra en vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discussão a redação fmal. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro
a discussão.
Em votaçao.
Os Srs. Senadores que a aproVam qUeiram peilnanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
_
Con~do a pala_vra ao nobre Senador EdUardC) SU:plicy:
(Pausa.)
~~ E~ declina da palavra.
Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao Senador Nelson Carneiro.
SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -RJ. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, tenho ocupado esta tribuna várias vezes para
comentar o constante esvaziamento económico do Rio de J aneiro. Trago hoje, Sr. Presidente, uma nova informação. Pare~
~ que foi prOpositada a data escolhida para que mais um
golpe se tivesse desferido contra a economia do Rio de Janeiro.
Foi exatamente, no dia 20 de janeiro, dia de São Sebãstião
dia do aniversário da cidáde, que se deliberou que o DEDIP:
~órgão do Banco Central, saísse do Rio de Janeiro, produZindo um golpe de morte nas pretensões de o Rio de Janeiro
tomar-se o verdadeiro centro financeiro do País.
Sr. Presidente, é grave a denúncia que quero deixar consignada nos Anais desta Casa, através do comentário do Deputado Estadual Wagner Siqueira; Presidente da Comissão de
<?rçamentos, Fmanças e Tributação da Assembléia Legislativa, sob o título "Banco_ Central esvazia o Rio".
A cada dia surge uma nova medida contra o Rio de Janeiro. Parece que o Rio está pagando hoje, no campo económico,
tudo que procurou fazer pelo Brasil, durante os anos em que
foi Capital da República.
Deixo, portanto, Sr. Presidente, mais uma vez consignado meu protesto contra essa situação. Recordo~me que uma
das vezes em que ocupei a tribuna, Para criticar a açâo do
Governo Federal no esvaziamento do Rio, foi por ocasião
da transferência da EMBRATURparaBrasília, pois<) presidente escolhido tinha uma agência de turismo em Brasília,
e não queria ser transferido para o Rio de Janeiro. Portanto,
o governo anterior transferiu tOda a organização da EMBRATOR para Brasília, e até hoje, ela continua sofre"ndo as conseqüências.
- - -- -·
O Banco Central transferiu para Brasília- Váriás- setores
e, agora, procura transferir o DEDIP.
DeiXo, Sr. Presidente, as razões desse meu protesto, contra a atitude do BanCo Central que~ mais umã vez, prociir3.
esvaziar o Rio de Janeiro e, dessa vez, num momento -em
que o novo Prefeito procura tornar o Rio de Janeiro um
centro financeiro do País.
É um protesto de todos que vivemos no Rio de Janeiro,
de todos que acompanhamos a contribuição que o Rio de
Janeiro, nesses séculos todos, tem trazido ao desenvolvimento
económico do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE- O SR.
NELSON CARNEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Há menos de 4 anos atrás - 1989 - a Câmara Municipal
dos Vereadores do Rio de Janeiro, através de Moção solidáriâ.
encabeçada, então pelo Vereador Wagner SiqUeira e apoiada
por todos os demais, protestou- contra a proposta de reestru, turação que ~e encaminhava no Banco Central no __ Sentido,
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de se processar a extinção da Diretoria da Dívida Pública,
que justamente tinha a sua sede no Rio de Janeiro. Proposta
absoluta, pois trata-se de um dos maiores problemas do Brasil,
veio a viabilizar-se no itiício do Governo Collor com a extinção
da Diretoria maS- com a manutenção ainda do DEDIP -Departamento da Dívida Pública, tambéin aqui no Rio de
Janeiro.
. O golpe pretendido contra o Rio era ainda mais grave,
na medida em que? pretendia- como, aliás, ainda se pretende -deslocar para Brasília o próprio DEMAB (Departamento do Mercado Aberto) e o DEDIP (Departamento da
Dívida Pública e OpetaÇões Especiais).
- --

Diante da lógÍca dos que defetidiam naquela ocasião
o estado anterior (status quo ante), e das inúmeras manifestações de entidades de classe e de pessoas físicas de\llotório
saber, o Banco Central recuou da transferência desses departamentos (DEMAB e DEDIP) para Brasília. Vê-se agora, no
entanto, que foi apenas um recuo tático. Solertemente, continuou operando para o enfraquecimento, no Rio de_ Janeiro,
desses 2 departamentos vitais para a efetivação do Rio como
Centro Financeiro, ãpesar de à época o próprio Presidente do Banco, Dr. Wadico Bucchi, ter oficiado à Câmara Municipal dos Vereadqres do Ro de Janeiro assegurando que a
decisão de tr~nsferência dos departamentos para Bfusília não
mais se realizaria.
Qualquer pessoa minimamente informada sobre a nlatéria sabe que o Demab cada vez mais opera a partir de São
Paulo, acarretando gravíssimos prejuízos ao Rio de Janeiro,
e assim se realiza, na prática, o esvaziame-nto -do Rio como
Centro Financeiro.
O DEDIP, que já possuía u~a representaçã~ em- Brasília
-O NUDIP (Núcleo da Dívida Pública), perfeitamente adequado às suas atribuições, passou a ser tão hostilizado_ esta é a ~alavra certa- pelos interesses paulistas, que fazem
de Brasilia a sua estação de baldeação, que afinal se conseguiu
a remoção, quase que forçada, de sua sala de operações do
DEDIP para Brasília. Constatada à época a inviabilidade de
se operar com eficácia a partir de Brasília, a Sala de Operações
do DEDIP acabou retomando para o Rio de Janeiro.
Os inimigos do Rio de Janeiro :Yõitãm a ãtacar. Agora,
no dia do Padroeiro da Cidade, 20 de janeiro, a Diretoria
do Banco resolve formalmente transferir o DEDIP para Brasília, produzindo um golpe de morte nas pretensões de o Rio
de Janeiro tornar-se o- verdadeiro cei1tro FinanceirO do- País.
Com o DEDIP saem para Brasília a Sala de Operações,
que trata das aplicações financeiras das estatais, e a área analítica do Banco, que trata das Dívid'!-s dos Estados e dos Municípios de Cãpitais.

É evidente que os papéis dos Estados e Municípios- i:le
Capitais não encontram mercado fácil para a sua colocação.
Tal constatação deveria faze"r com que o Banco Central compreendesse a sua verdadeira missão: montar uma mesa de
operações próprias para esses títulos, dentro de parâmetros
firpl.es e lúcidos, possibilitando ao DEDIP, isto é, ao Banco
Central, atuar na retaguarda e na sustentação da_s instituiçóes
financeiras que operam esses papéis- em geral distribuidoras
estaduais - dando-lhe a devida liquidez. Perde-se assim a
possibilidade de uso de um importante instrumento de finanças
públicas e de politica monetária, para se dispor permanentemente de um aleijão, que é a rolagem da Dívida dos Estados
e Municípios de Capitais, objeto sempre presente nas negocia-
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ções do Governo Federal com os Governos Estaduais, quando
se pretende algum acordo para aprovar medidas polêmicas
no Congresso, como, por exemplo, o caso recente do Ajuste
Fiscal. São 11 bilhões de dólares de papéis estaduais e municipais que deveri~m ser negociados onde há mercado~ isto
é, no Rio de Janeiro, e não permanentemente rolados e absorvidos diretamente pelo Governo Federal,, à custa de maior
ii:tflação e aumento de déficit público.
No momento em que o PMDB luta para revitalizar o
Centro Financeiro do Rio de Janeiro - bandeira maior que·
contribuiu até para a eleição do Prefeito César Maia - a
miopia de alguns sob-burocratas de Brasília induz a Diretoria
do Banco a _operar erradamente, aprofund3.ndo o erro ao
transferir o DEDIP para Brasília.
Ao contrário, a biretoria do Banco não só deveria manter
o DEDIP no Rio, como fortalecê-lo com a utilização de uma
mesa pról?ria de operações dos títulos estaduais e municipais,
que estanam sendo operados saudavelmente pelo mercado
e respaldados, corretamente, pelo Banco Central.
Eu diria, mesmo, que cabe aO- BancO cCntrãi -viabilizar
até títulos de grandes cidades - como Juiz de Fora, a Manchester mineira - e não preservar a atual situação absurda,
em particular porque se sabe que esses 11 bilhões de dólaies
de títulos s6 são colocados no mercado como BBC - Bónus
do Banco Central.
Fortalecer a Federação é fortalecer todos os :instrumentos
da Ação Pública e Privada que operam para o progresso de
cada r~gião, como sãÇ? os títulos públicos.
....;\.Assembléia Legislativa do-Rio de Janeiro está apresen- ·
tando Moção ao Presidente do Banco Central, ao Ministro
Paulo Haddad e ao Presidente da República, Dr. Itamar Franco, requerendo que a decisão anterior da Diretoria do Banco
seja preservada, ou seja, manter no Rio de Janeiro o DEDIP
e o DEMAB, afinal, onde se analisam e operam títulos públicos - de toda a natureza - pois aí está a base de um Certtrõ
Financeiro. Os títUlos privados, como corolário natural, serão
assim sempre lançados e operados no Rio de Janeiro. Preserva-se a Federação e dá-se curso à vocação do Rio como o
grande pólo financeiro do País.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _: Concedo
a palavra ao Senador Mário Covas.
O SR. MÁRIO COVAS (PSbB-SP. Para uma Comunicação. Sem revisão _do. orador.) - Sr~ Presidente. gostaria
de fazer uma comu~cação relativa a um fato que chegou
ao meu -conhecimento e não pude comunicar ainda ao Ministro
das Relações Exteriores, nosso companheiro de Senado. Senador Fernando Henrique Cardosq. Mas me parece que mereceria pelo menos um exame mais profundo para se adotar
a medida.
O Gerente da VARIG. em Toronto, no Canadá, mandou
ã Direção da sua empresa um telegrama com os seguintes
dizeres: (lê)
Ãcabo de ser avisado pelo Consulado Brasileiro
em Toronto que 'a partir do dia 12 de janeiro os vistos
de turistas custarão 64 dólares canadenses, aproximadamente 50 dólares americanos por visto.
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Esta açilo agravará, de forma definitiva, o que
atualmente já é uma má situação- corttta ó -Brasil, e
ficárá mUito difícil de poder vender idas de canadenses
para o Brasil."

Trata-se de um apelo feíto~ pela agência da V ARIG em
Toronto, chamando a <stenção para o fato de que a embaixada
ou o consulado passa a cobrar em tomo de 64 dólares canadenses, ou 50 dólares americanos, pelo visto de turistas canadenses que queiram vir ao Brasil.
Não me parece que isso seja uma receita que tenha significado, mas pode até ter do ponto_ de vista de irritação que
pode causar em relação àquele que queira visitar este País.
Tendo em vi~ta que isso não tem um sigriificado maior,
não me parece razoável que se crie uma taxa para concessão
de visto, trazendo uma dificuldade adicional para aqueles que
pretendem vir ao Brasil, justamente no instante em que-quaisquer receitas, inclusive aquelas decorrentes do turismo, são
bem-vindas nesta Nação.
O objetivo dessa manifestação, Sr. Presidente-- e eu·
não pude fazê-la diretamente ao MiniStro, porque S. Ex~.
não está no País, tão logo a notícia se tofri:oü pública, é tornar
clara a nossa apreciação junto aó Ministro das Relações Exteriores no sentido de reexaminar, d_e _re_ver: _uin:a. ..Qi_sposição
como essa que nos parece não atender aos interesses maiores
do País.
De qualquer maneira, deve haver alguma razão para esse
procedimento. Mas esse valor nos parece em princípiO não
estimular a sua cobrança, tendo em vista os eventuais problemas que isso causaria.
Êncaminho, portanto, por intermédio desta Casã, ao Governo e em particular ao Ministro das Relações Exteriores,
uma notícia a respeito do assunto, no pressuposto de que
o problema possa ser reexaminado e equacionado
em condições mais adequadas aos interesse_s do Brasil e dos visitantes
estrangeiros que aqui apartam.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.

Concedo

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB_-DF. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, desde o
início da_ Nova República, tanto o Governo quantO diversas
correntes _vêm enfatizãndo a importância de um pacto nacional. Inúmeras vezes os Pactos de Moncloa foram citados como
exemplo. No meu entender, nobres colegas, vivenciamos
atualmente uma situação semelhante à da Espanha de 1977.
As forças vivas desta Nação aos poucos se aglutinam em torno
do Presidente Itamar Franco, objetivarido o soerguimento
do País.
Rogo, porém, a atenção dos Srs. Senadores_ para um
aspecto de extrema relevância: não existem acordos escritos!
Nada foi assínado ! Os partidos políticoS compreenderam cada
qual o seu papel e a sua responsabilidade no reavivamento
não só da economia nacional, mas também e principalmente
da esperança do povo brasileiro_.
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Espontaneamente, o Pacto de Brasília se consolida pela
força do dever e da coesão. A vida económica se recompõe,
os meios de comunicação nos dão conta do reinício dos investim~t;ttos estrangeiros no mercado_de__ ações, da oferta de IlOVOS
empregos, do reaquecimento das atividades industriais. O Governo enfatiza a busca do entendimento com _o setor empresarial, emprega estratégias simples, entretanto de significativos efeitos pa-ra a melhoria da vida da população. Em conseqüência, a- confiança ressurge no coração dos brasileiros. Teremos "O direito, Sr. Presidente, de apagar essa pequenina chama
que aviva o olhar de cada cidadão? O COngresso Nacional
pode pecar por omissãO, senhores? O Legislativo correrá o ·
risco de, envolvido com a importância inegável do plebiscito
que se avizinha, relegar a segundo plano a reforma constitu.;
cional? É possível que o Senado da República se tenha abstraído de que o instrumento capaz de executar a decisão popular é a Constituição devidamente revisada?
Rogo aos meus Pares não se surpreenderem com a veemência dessas palavras. Não devo, no entanto, ocultar do
augusto Plenário as preocupações que acredito serem bastante
fundadas e, portanto, reais. Peço-lhes, por isso~ vênia, parã
expô-las.
Buscando permanecer à altura das graves responsabilidades que sobrecarregam um legislador, costumo acompanhar
com atenção as propostas e projetas de interesse maior, que
circulam nas duas Casas do Congresso. Tal interesse ultrapassa
as origens partidárias das Proposições, já que, acima e antes
de tudo, almejanios o desenvolvimento nacional e o bem-estar
do nosso povo.
Assim sendo, saudei a iniciativa do preclaro Deputado
José Serra- a quem muito admiro pela poitderação e competência indiscutíveis-- almejamos o desenvolviment- de submeter ao exame do Congresso, aínda em 1990, a antecipaçãO
tanto do plebisCito quanto da revisão constitucional. Assinalei,
outrossim, como Oportüno o limite temporal máximo proposto
pelo Deputado Roberto Magalhães, de 15 de novembro de
1993. Lamentavelmeote, porém, o Substitutivo aprovado con·
templou apenas o adiamento da apreciação popular do sistema
e da forma de govern9. Em deC<?rrência, a-instalação da Constituirite Derivada permane_ceu, conforme o estabelecido no
art. 3~ do Ato das Disposições Con-stitucionais Transitórias,
marcada para após o dia 5 de outubro do corrente ano data em que a· atual Carta Magna completará 5 anos de sua
promulgação, e sem prazo para término dos trabalhos.
CoÍn a persistência qui o distingue, voltou o nobre Deputado José Serra à liça. Em outubro de 1992, apresentou às
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal a Proposta de Emenda à Constituição n~ 134; que tem por objetivo
sanar a deficiência da Emenda Constituciomi.r n"' 2, determinando que a revisão constitucional "se instalará no dia 15
de maio de 1993''--:- quase 30 dias após a realização do Plebis-cito....:... "e poderá durar até_ IS_ de novembro do mesmo ano".
A justificação da Proposta, apesar de sucinta, apresenta
razões indiscutíveis que ressaltam a urgência e a necessidade
dessa antecipação. Trago a este colendo Plenário algumas
delas:
''Se o parlamentarismo vencer em 21 de abril de
( ... )_será inadiável e imprescindível alterar dezenas de dispositivos c_onstifucionais para implementar
o novo sistema na Carta Magna. Essa tarefa será impos1993~
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sível de ser cumprida de imediato e com a celeridade
necessária ·se não houver a antecipação da Revisão
Constitucional.
Convém ainda registrar, que se o Presidente Itamar Franco, o Congresso Nacional e os Partidos Políticos vierem a optar pela antecipação da implaritação
do parlamentarismo, na hipótese de esse sistema de
governo vir a ser escolhido, será impos_sível cumprir-se
esse desideratum, sem que ~e antecipe a tarefa da Revisão Constitucional. Insiste ainda o Deputado José Serra
que, mantida a data de 5 de outubro de 1993 para
início da Revisão Constitucional - e não há garantia
de que efetivamente comece nessa data, pois a Constituição fala que a revisão deve ser feita após 5 de outubro
- é óbvio que ela invadiria o ano de !994, quando
teremos as eleições mais gerais desde 1995, pois haverá
a escolha de Deputados Federais, Senadores, Governadores dos Estados e Deputados Estaduais.· Assim, enquanto a mini-Constituinte ievisiorial discute e fixa as
regras do jogo político, as -eleições correm paralelamente, com os candidatos a presidente nas ruas, nos
jornais, naS rádios e TVs. Ou seja, debate-se e delibera-se sobre as regras do jogo depois de começado ocampeonato. Isto implicará uma crise Coiil data previamente marcada."

É preciso, ademais, que se escla~eça a inexisténcia-,-âe'ntre
as 'proibições constantes no § 4"', do art. 60, da Constituição
vigente, de impedimento à antecipação da reforma collstitu-

cional mormente depois do adiantamento da data do ·próprio
plebiscito.
·
·· Sr. Presidente e Srs. Senadores, sou um presidencialista
convicto, e lembro-me de uma advertência do saudoso Dr.
Ulysses Guimarães, em 1987, quando da realizàção-do ''Seminário Internacional sobre Presidencialismo e Parlamentarismo". Na ocasião, aquele grande político brasileiro - talvez
o maior desta década - assim se referiu, quanto ao sistema
parlamentarista:
'·' ... se não se adotãr o parlamentarismo nos Estados, qualquer governador, concentrando os poderes,
terá mais poderes que o Presidente da República que
divide seu poder com o primeiro-ministro."
Mesmo respeitando profundamente as certêzas e os princípios dos preclaros companheiros parlamentaristas, creio que
o sistema presidencialista será sufragado pela preferência popular em 21 de abril próximo. Também nesse caso, a necessidade de imediata revisão constitucional é inquesti0ri3.vel, ·uma
vez ser imperativa a correção das distorções de ordem política
económica e social que obstam o progresso do País.
Desejo ressaltar a existência de vários outros motivos
aqui não abordados. CausoU-me espécie o fato de uma proposta incontestável, como a de 134/92, da lavra do nobre
Deputado José Serra, se encontre imobilizada na Câmara dos
Deputados. Parece-me que os procedimeD.tos legislativos, neste caso em especial, se traduzem em uma tramitação excessivamente lenta, frente à importância e à premência da questão.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, por essas razões e por
não ser facultado a uma das Casas do Congresso Nacional
interferir no funcionamento da outra, elegi como alternativa
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apresentar proposição no mesmo sentido. Espero, porém, dos
preclaros Senadores o tratamento de urgência urgentíSsima
que deve nortear a discussão do assunto, já que a matéria
precisa ser votada antes da realização do plebiscito, antes,
portanto, do dia 21 de abril próximo. Semelhantes nas linhas
gerais e na abordagem do tempo, as duas propostas se diferenciam na determinação do prazo de instalação da Constituinte
Derivada.
Considero, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ser o plebiscito de fácil e rápida contabilização, levando-se em conta os
recursos da informática. Dessa forma, a revisão constituciOnal
pode ser instalada no dia 30 de abril, sem nenhum obstáculo,
nove dias após a realização de manifestação popular quanto
ao sistema e. a forma de Governo.

O Sr. Nelson Carneiro- Permíte V.
O SR. VALMIR CAMPELO -

Ex~

um aparte?

Coni prazer ouÇo V.

Ex~

O Sr. Nelson Carneiro- Peço desculpas de intervir no
momento em que V. Ex~ já transpós o motivo que me trouxe
à tribuna. Estava ausente do plenário mas acompanhava como sempre, o discurso de V. Ex~ pelo alto-falante. c'itou
V. Er uma frase do nosso saudoso companheiro Ulysses Guimarães, sobre a força que teriam os governadores na hipótese
do parlamentarismo. A exemplo do que ocorre na Alemanha
as unidades federativas têm a sua fórmula parlamentarista:
Nada impediria que, com a organização do parlamentarismo
nacional, se instituísse o parlamentarismo nos Estados, sem
descer aos município~._Não haveria es_se problema que o Deputado Ulysses Gwmaraes, naquele momento focalizava. No
inStante em que houver o parlamentarismo no' Plano Nacional
nada impede que nos Estados também haja um governado;
e um primeiro-secretário. Acredito que esse não é o motivo.
A segunda razão, é que tenho defendido, e creio que fui
o único a proceder dessa forma, dessa tribuna, que a revisão
é uma ~onseqüência no resultado do plebiscito. Se o plebiscito
co~clutr p~la mudança do regime, instituindo o parlamentarismo, eVIdentemente, será necessária uma revisão, mas não
se pode fazer uma outra Constituinte.-um.-ã COnstituinte derivada para tratar de todos os assuntos que aí estão aflorados
e discutidos. Atualmente, esta é a opinião de muitos juristas
neste País. Ê a opinião mais consentânea: se for mantido
o presidencialismo no plebiscito de 21 de abril, não há porque
fazer esta nova Constituinte com a ariiplitude que se quer
da~, _aflorando todos os assuntos. De qualquer forma, quero
fehc1tar V. Er por abordar esse assunto que deve sempre
estar em pauta para que a controvérsia chegue à opinião públi·
ca e se forme uma consciência presidencialista, parlamen·
tarista ou monárquica. É útil o debate dessa matéria ainda
ação dos oradores que se sucedem. Muito obrigado a V. Ex~
pela atenção dispensada.
O SR. VALMffi CAMPELO- Fico muito grato a V.
Ex•, nobre Senador Nelson Carneiro, pelas suas palavras.
A nossa preocupação quando da apresentação desse nosso projeto de emenda constitucional é exatamente ganharmos
tempo. Esse tempo é muito distante: conclui-se o plebiscito
e ficamos esperando até o dia 5 de outubro para iniciarinos
a reviSão total ou parcial da ConstituiÇão. Logo em seguida
iríamos passar, como eu disse anteriormente, para o ano de
'1994, quando nós teríamos depois das eleições de 1950 a maior
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de tod,as as eleições ao nível de Presidente da República,

Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais. Daí
o motivo da minha preocupação, acolhendo naturalmente a
proposição já apresentada pelo eminente Deputado José Serra, na Câmara dos Deputados.
Esta a minha preocupação de encerrarmos esta revisão,
mesmo sendo ela parcial até o dia 15 de novembro, pois quan·
do a campanha eleitoral de 1994 se iniciasse as regras já esta·
riam totalmente definitivas através da consulta popular formulada no dia 21 de abril.
O Sr. Nelson Carneiro- Nobre" SenadOr, peirnita-me
continuar c_om o meu aparte._ Eu compreendo a preocupação
de V. Ex\ candidato_natural ao governo de Brasília, cOm
essa acumulação de problemas, com a sua campanha e, ao
mesmo tempo, o problema constitucional. Mas creio que podemos conciliar, nobre Senador, as duas coisas, como não
sou candidato a governador, todos nós vamos somar votos
para que tudo seja mais fácil para V. Ex• a fim de V. Er
possa ser ao mesmo tempo candidato ao governo e participando da revisão constitucional. Não tenha medo não; os
outros podem ter medo, mas V. Er, em Brasília, não tem
razão para esse medo, esse temor.
O SR- VALMlR CAMPELO - NOore Senador Nelson .
Carneiro, nãO é medo.
Agradeço, mais uma vez, as palavras e o lançameato
precipitãdo de minha candidatura ao Governo de Brasília,
feito por V. Ex•. Sendo V. EX' do PMDB, naturalmente,
essa "queimação" precipitada me faz realmente fazer esse
levantamento neste momento. Não é realmente medo.
Veja V. EX!', nobre Senador Nelson Carneiro, que realmente é uma urgência que o País está a exigir de todos nós.
Realmente, precisamos agir e não podemos esperar praticamente dois anos. V. Er, como eu, fomos constituintes, em
1988, e, naquela ocasião, como Deputado Federal, aprendi
muito com V. Ex•. Necessário se faz que tenhamos um prazo
maior, para que possamos fazer essa revisão constitucional.
Entretanto, hoje, o momento é outro. Tódas as providências
que pudermos tomar para antecipar a revisão constitucional,
no sentido de tirar o País dessa inércia e dessas dificuldades,
acho que a sociedade como um todo, as receberá de bom
grado. Fico n;tuito grato a V. Ex~
O Sr. Nelson Carneiro- Senador Valmir Campelo, queria ajuntar ainda o inconveniente de essa revisão constitucional
ser feita imediatamente após o plebiscitO, se ela se realizar.
Vamos ter um ano inteiro destinado aos debates constitucionais. Vamos voltar àquele tempo de 1987/1988, elri que
se interrompeu a atividade legislativa, enquanto se desdobrava
o problema da Assembléia Nacional Constituinte. De modo
que acho que isso vai acabar causando prejuízos à normalidade
legislativa. Temos .que ãproveitar este ano de 1993 para votar
essas leis que af estão e qUe D.ão Vão ser votadas nesse período,
nem até o dia 21 de abril. Ninguém se iluda. Vão requerer
um estudo maior, um debate maior, e fica tudo parado, enquanto se vai fazer uma Constituição. Acho que seria bom
se dar um espaço para que, entre 21 de abril e 3 de outubro,
se possa fazer a legislação ordinária._Do contrário, iremos
perder todo o ano, tratando de matéria pUramente constitucional. A meu ver, esse é o inconveniente de se transferir
de outubro para abril ou maio o·debate sobre a revisão constitucional. Mas, evidentemente, isso pode ser vencido .. Já vimos
o que aconteceu durante a Constituinte, parou a vida legislativa deste País.
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O SR- VALMm CAMPELO- Obriga'do, Senador Nelson Carneiro.
·
Sr. Presidente, eu diria que a primeira conseqUência da
instalação em 30 de abril é a concessão de maior prazo aos
procedimentos revisórios. Efetivamente, senhores, quaisquer
que sejam o sistema e a forma de governo decididos, amplo
conjunto de alterações na ordem jurídico-administrativa do
País terá -que ser concretizadõ, em breve tempo.
Outro aspecto deve ser também considerado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Nação- não suportará um novo período de incertezas, de inegáveís desgastes que atingiriam os
diversos setores da sociedade! O povo, que timidamente se
arrisca a novas expectativas, estaria de novo condenado à
desesperança e, enfim, à revolta! Não pretendo aqui profetizar
desgraças, mas assevero que -enfrentaremos esses e outros
problemas, caso a
revisão- constitucional se faça esperar
até o mês de outubro.
Reforçando a possibilidade desses fatos indesejáveis, faço
minhas as sábias palavras do Prof. José Afonso da Silva, titular
da Faculdade de Direito de São Paulo. O citado mestr:e participou ativamente da elabQl'ação da Carta Magna em vigor,
primeiro como membro da charriada ComiSsao Afonso Arinos
- a· Comissão Provisória de Estudos Constit_uciollã._is - e
depois como assessor do prezado Companheiro, S_e_ti_ador Mário Covas, durante a Constituinte.
Pois bem, Srs. Senadores, na obra "Curso de Direito
Constitucional PositiVo" José Afonso da Silv:;i nos esclarece:
"Na verdade o Poder ConstitUinte de revisão, visa,
em última análise permitir-a tritidança da COnstfttilção,
adaptação da Constituição a ilovas necessidades, a novos impulsos, a novas forçaS, sem que para tanto seja
preciso recorrer à revolução, sem que seja preciso recorrer ao poder ao Poder Constituinte originário."
No arrazoado que justificia execução dessa reforma entre
os dias 30 de abril e 15 de novembro, realcei a necessidade_
de que o suporte jurídico-eleitoral esteja inteiramente definido
antes que se inicie a Carilp3nha de 1994. Peço vénia, oUtrOssim,
para lembrar aos nobres Colegas o teor do art. 16 do Código
Supremo, segundo o qual:
"A lei que alterar o processo eleitoral só entrará
·em vigor um ano após sua promulgação".
Durante o SemináriO, no qual Ulysses Guimarães fez
advertência a que me referi há pouco, diversos outros luminares da política brasileira deixaram registrada sua participação,
a exemplo dos Senadores Jarbas Passarinho e Humberto Lucena -então Presidente do Senado Federal. Dentre -inúmerasexposições esclarecidas, fiz questão de colher- e aqui deixo
aos nobres Pares, uma reflexão por demais sensata, externada
pelo jornalista Cláudio Abramo:
"O problema básico não é o parlamentarismo ou
o presidencialismo, mas o formado pela presença de
100 milhões de miseráveiS, aO lado de alguns milhões
de privilegiados. Isso impede qualquer progresso, a
não ser que se elimine o abismo entre as populações.
Sr. Presidente, Srs. S~nadores, ouso lembrar a V. Ex~
que; quanto m:aior o abismo en!je aS populações, mais freqüentes os ":arrastões" e as revoltas nos presídios, maior a
fome-, a iniséria, a população carcerária e o universo- de menores carentes.
Urge que o Brasil vença essa desafios! E imprescindível
que os rumos sondados pelo atual Governo levem às ampl~s
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· e5t.redas•da' estãbilidade económica! É qUestão_ de ~obre~i~
vência da Democracia manter a esperança viva no Coração
dos brasileiros!
.

O Senado da República não pode pecar por omissão!
Antecipemos a Constithinte Derivada, para que ã Nação po~sa
prosseguir tranqüila em direção ao desenvolvimento e à justiça
social.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE SR. VALMIR CAM PELO EM SEU PRONUNCIAMENTO:.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N'
, DE 1993Modifica o prazo da revisão consütuclonal previsto
no art. 3• do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam
a seguinte Emenda ao texto constitucional:
__
Artigo únicO. --o art. 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a viger com a seguinte -redação:
u Art. 39
A revisão constitucional será realizada
no período compreendido entre 30 de abril e 15 de
novembro de 1993, pelo voto da maioria absoluta dos
membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral."
Justificação
A antecipação-do plebiscito sobre a forma e sistema de
governo, para 21 de abril de 1993, exige n:ovos ajustes no
que tange ao calendário da revisão constitucional.
Com efeito, uma vez decididos a forma e o sistema de
governo, amplo conjunto de alterações 11a ordem jurídico-administrativa do Pais terá que ser ·concretizaâo. __
_
· Partindo-se da premissa que o Brasil nãO ôíspõe de tempOpara mergulhar num longo processo revisional, a ser instalado
a partir de 5 de outubro de 1993, adquire consistência técnica
e prática a hipótese da antecipação da revisão e fixação de
um termo para o seu encerramento.
A rigor, a Nação não pode mais ser submetida a novo
período de incertezas com Insofismável desgaste para todos
os setores da sociedade. A estabilização económica tão almejada por todos não pode ser atingida sem que ocorra ~révi_a,
ou pelo menos simultaneamente, um processo de consolidaçao
das instituições que regUlam a vida jurídica e política do País.
E,is, portanto, a eóristatação genérica que nos motivou a propor a antecipação da revisão constitucional, bem como estabelecer termo para o encerramento de sua realização. __
· Fatos importantes da vida política insei'em-se no contexto
ora delineado, como, verbi gratia, as eleições abrangentes
que Cicorrerão em 1994. Nesse ano, Senadores, Deput.ados
Federais, Governadores de Estado, Deputados Estadums es·
tarão sendo escolhidos pelo voto popular.
Esse fato do calendário eleitoral evidencia a necessidade
•
de que se inicie a campanha de 1994 com o suporte jurídico
que regula o p\eito perfeitamente definido. Tal con~tatação
.deriva da lógica do processo, bem assim do própno texto
··constitucional, consoante o estabelecido no art. 16 da Lei
Maior, que diz, verbis.

II) __
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"A lei que alterar o· processo eleitoral só entrará
em vigor um ano após sua promulgação."
Não se trata aqui de discutir sua Vigência formal, h~.ja
vista que, alterada a própria Constituição, esse dispositivo
poderia sofrer ressalvas. Trata~se, fundamentalmente, de reconhecer o seu conteúdo ético, prátiCo e democrático, o que
não pode ser olvidado neste momento extremamente ~ensível
de nossa realidade institucional.
Poder-se-ia enumerar, no campo económico, outros tan~
tos aspectos que indicam a necessidade de que se faça uma
antecipação da revisão prevista e que se concretize o trabalho
em curto espaço de tempo. Mencione-se, no entanto, apena~
para o fim de argumen~ão, que o processo inflacionário
e aausência de investime~tos externos são exemplos de COJ?,se~
qüências ad.vindas de indefinições juiidi~o~políticas do sistema
administrativo que regula a sociedade brasileira.
Confiante na procedência dos argumentos expedidos, qUe
fundamentam a conveniência e a oportUnidade desta Propo~
siçâo, conclamamos os Senho~es Membros do Congresso Nacional a sufragar, favoravelmente, a presente iniCiativa, Visto
que assim exige a segUrança das relações jurídicas, assim postulam todos· os segmentos· sociais e assim- demanda a própria
estabilidade democrática.
Sala das Sessões,- Senador Valmir Campelo- Senador
Meira Filho- Senador Nabo r Júnior- Senador Elclo Álvares
- Senador DeDo Parga- Senador Lucfdio PorteUa- Senador
Juvênclo Dias - Senador João Frao França - Senador César
PiaS- Senador O"daór Soares- João Rocha- Gerson Cama~
- -Moisés' Abrão - Marluce Pinto - Francisco Rollembe~ ·
- Marco Maciel- Beni Veras- Aureo Mello- Louremberg ~Nunes Rocha Alfonso Camargo - Jonas Pinheiro - Luiz
Alberto Martins de Oliveira- Júlio Campos- Alfredo Campos - Esperidião Amim - Magno Bacelar - GoHherme Palmeira - Eva Blay - Eduardo Suplicy - Rachld Saldanha
Derzi - Dario Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda.

Concedo

o'sR. GILBERTO MIRANDA (PMD.il- ÁM: Pronull' .
tia o seguinte discurso.).- Sr. PreSidente, Srs. Senadores,
em recente visita qu.e.-.fiz ao Sr. Ministro da Agricultura, d"o
Abastecimento e da Reforma Agrária, tive a oportunidade
ae ouvir de S. Ex~ palavras dé entt!siasmo ..no que concerne
âQs setores amcola e pecuáÍio.o.
Narrou-ine o Sr. MiniStro, erilbota de fOrma sucinta, os
seus Planos para modernizar e imprimir um ritmo mais dinâmico e produtivo nas referentes áreas.
Uma das medidas mais iMportantes a serem toriladai-diz
respeito à comercialização da safra agrícola, com a implantação de um sistema capaz de encurtar a distância entre o
produtor e o consumidor final, mediante a exclusão de vias
intermediárias que tanto encarecem os preços dos nossos produtoS.
·
·O Brasil, em razão da vastidão do seu território e da'
qualidade do seu solo, tem necessi_dade_de uma política racip-nal e eficiente no plano agropecuário, pois não se justifica
que, possuindo tamanho-potencial no campo, a sua população
pague tão elevados preços para adquirir alimentos .
Muito menos- se· justifica, e até se toma motivo de constrangimeJ.ltO para todos nós, a importação de produtos destinados à aliment~ç_ão.. ..
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A questão é extremamente relevante e parece-me de todo
conveniente que esta Casa ouça do próprio titular da pasta
de Agricultura, após o término da pauta de convocação extraordinária, as seus planos para racionalizar a política agrícola
do País.
Homem público experiente - eX-Senador e atualmente
com mandato de Deputado Federal -. além de profundo conhecedor dos problemas que há muito afligem o setor, tenho
certeza de que esta Casa muito gariharia ao receber o ilustre

Ministro Láz3ro Ferreira Barboza para expor suas idéias e
dialogar com todos nós Senadores, acerca das metas e dos
mecanismos a serem adotados para atingi-las.
Entendo que esse tipo de relacionamento, caracterizado
pela troca de idéias entre o Executivo e o Legislativo, é salutar
e do interesse de ambos, especialmente para o segundo, pois
as suas atribuições de natureza legiferante e fiscalizadora serão
facilitadas por ter prévio conhecimento das medidas a serem
tomad~s pelo Poder Executivo.
Sr~ .Presidente;_Sr~-. Senadores, -com essas considerãções,
enfatizo o interesse que a vinda de S. Ex~ o Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária representa
para esta Casa.
Entendo, assim, que se deva receber com especial atenção
a mensagem do Sr. Ministro Lázaro Ferreira Barboza, mediante a qual, nos termos do que dispõem os arts._50,_ § 1"',
da Cpnstituição Federal, e 397, inciso II, do Regimento Interno, manterá entendimento com a Mesa Diretora para aqui
comparecer e expor os seus planos e políticas capazes de promover o desenvolvimento da agropecuária e do abastecimento
no Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
ao nobre Senador Odacir Soai-es.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia .o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, â CoDiissão de DefeSa Nacional da Câmara dos Deputados promoveu,
no segundo semestre do ano passado, o I Fórum Nacional
!ie Segurança Pública,Violência e Cririlírihlidade.
Ei-a a resposta que se irúpunha ao aamor popular que,
já então, se manifestava contra a alarmante deterioração da
segurança do cidadãos neste País.
Em decorrência, -realizàram-se, ao longo daquele período, nove eventos da maior relevância em diversas__ capitais
do País, nos quais representantes de proâ. do MinistéfiO Público, da Justiça, dos órgãos penitenciáriOs e da Polícia Civil
e Militar esgotaram o exãme dos temas mais palpitantes, afetos
à Segurança PúbliCa.· ·
Não disponho, ainda, do relatório consolidado desses nove eventos. Todavia~ veio-me às mãoS- o dossiê referente ao
VII evento realizado no Rio de Janeiro, nos dias 12 e 13
de novembro de 1992, todo ele centrado no tema do Sistema
Penitenciário Brasileiro.
Por se tratar de assunto tão momentoso e pelo fato de
ter-me caído sob os olhos em hora em que a sociedade brasileira mostra-se profundamente abalada pela ocorrência de
mai~ de dois crimes hediondos perpetrados quase que simultaneamente no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, e mais
recentemente em BrasOia, tendo como vítimas a jovein 3.triz
de TV Daniela Perez e as meninas de 6 anos, Miriam Brandão,
e de oito anos Viviane Borges, entreguei-me à sua leitura
com redobrado interesse.
a
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Não se trata de um documento brilhante. Diria até que,
nesta Casa e alhures, já s~,produziram sobre a matéria documentos bem mais contundentes. Cito, por exemplo, o relatório
Abi-Ackel, que, de tão vigoroso, deu seqüência e inspiração
à feitura da Lei de Execuções Penais.
De qualquer forma, SÍ". Presidente, Srs. Senadores, ali,
está o retrato sem retoques das mazelas que desfiguram o
sistema carcerário brasileiro. Tudo -o que se faz necessário
para talhar essa monstruosidade está nele contido.
Ali, o diagnóstico impiedoso. Ali, a incursão corajosa
no domínio interpretativo das causas geradoras da criminalidade. Ali, o inventário meticuloso e aprofundado -das inadequações, seguido da enumeração exaustiva das medidas e propostas suscetíveis de sanar o problema. Ali, o mea culpa generalizado, que principia pelo Executivo, atinge o Legislativo
e não poup-a o Judiciário.
Do primeiro, isto é, do Poder Executivo cobram mais
recursos, cobram o cumprirriéntõ efetivo da Lei de Execuções
Penais e cobram a implementação de uma política social mais
vigorosa; mais consciente e mais eficaz;_ do segundo, isto é,
do Congresso Nacional, cobram a lei disciplinadora da organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança
pública, que, embora reclamada pelo§ 7• do art. 144 da Constituição Federal, até hoje não entrou na pauta de nossas cogitações, muito menos na de nossas votações; do terceiro, ou
seja, do Judiciário incriminam· O enlperrarilento, a iriércia
o corporativismo.
Mas, prosseguindo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no
mea culpa acima referido, direi, em suma, que ele perpassa
as vulnerabilidades da Polfcia Civil e Militar, o despreparo
e as contradições do pessoal que opera o aparato carcerário,
fustiga as distorções da mídia e[etrónica ao abordar sensacional
e levianamente a violência e a criminalidade, não eximíndo
de responsabilidades nem mesmo a sociedade em seu todo
cuja inconsciência é indigftada como causa remota do atuai
surto de delinqüê.ncia:
Minha experiência de ex-Secretário de Segurança Pública
leva-me a apor alguns reparos ao dossiê do I Fórum Nacional
de Segurança Pública.
O primeiro deles. Não atribuo a certos fatores sociais
(fome;:, miséria, desemprego) a preponderância, que se costuma atribuir, como causas determinantes da criminalidade.
Prefiro ress,altar a inércia e as omissões dos Governos
Federal e Estaduais na tomada das medidas necessárias e
de primeira urgência para a contenção da criminalidade e
garantia da segurança pública.
Provo-o com os dados que passo a citar.
A população prisional do Brasil é de 126 mil apenados.
_ As Vagas disponíveis~ no Sistema Penitenciário brasileiro
não ultrapassam 54.629, isto é, a população prisional do Brasil
é duas vezes o número de vagas disponíveis. rto Sistema Penitenciário Brasileiro.
Esses dados põem em realce o fenómeno da superpow
pulação carcerária. Amontoados em celas imundas; sujeitos
a um regime prisional degradante, abandonados à ociosidade
(apenas 10% dos a penados executam algum trabalho profissional), a passagem destes pela prisão; ao invés de representar
uma oportunidade de regeneração e de reinserção social, enseja a exacerbação do animus delinquendi e da revolta. Para
eles o internamento penal passa a ser a pós-graduação intensiva na violência e na criminalidade. Como prOva, o índice
de reincidência criminal, que no Brasij, segundo dados do
. Ministério da Justiça, é, hoje, da ordem de 80%!
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Outro dado que parece reforçar esses reparos é o número
É assim com a Educação, é assim com a Saúde, é assim
de mandados de prisão expedidos e ~~~ cumpridos, em tod~
com a _Segurança Pública! Embora proclamadas prioritárias
o País: 300 mil em 1990 e SOO mil em 1992, segundo estimativa
no discurso político, elas tornam-se secundárias na realidade
do Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça.
palpável do orçamento elaborado pelo Executivo, emendado
Como esperar a contenção da crirriinalidade, se deixamos
e -votado pelo Legislativo, quer federal, quer estadual. Tudo
soltos e impunes nas ruas de nossas cidades 500 mil délinisso em nome de um falso pressuposto, segundo o qual esgotos,
saneamento básico, estabelecimentos penais, educação públiqüentes prontos para novos delitos?
_
Construir novOs' estabelecínlentos -prisionais, dentro das
ca levada a sério, junto com racionalidade e continuidade
administrativa não dão votos!
especificações da Lei de Execuções Penais (~in capacidad~
máxima para 400 presós) e reformar os existentes constituem,
Ora, Si. Presidente, Srs. Senadores, só os estrábicos não
pois, a providêncfa mais Urgente a ser tomada peloS Estados,
tém a justa percePção da gravidade desse quadro; só os surdos
para que se comece a conter a crimirialidade crescente~
não são atingido~ ~lo, clamor popular, a exigir ptíoridade
Segundo dados do Ministério da Justiça, de 1987 para
para a solução desses problemas. Ante essa sinalização, tão
cá foi iniciada a- construção de 30_ estabelecimentos penais
veemente, da vontade popular, se, mesmo assim, persistir
em todo o Brasil. Destes, oito foram iriterrompidos por falta
a nossa falta de vontade política em atendê-la, estaríamos,
de recursos e a construção dos restantes vai-se arrastando,
então, diante de UI!l insan;ivel divórcio entre a vontade política
pois as dotações orçamentárias respeCtivas vão sendo contine a vontade popular.
genciadas anualmente, e as parcelas descontingenciadas nunca _ . E n:inguéD] ignora aonde e aqlle condUz es!e lastimável
divórcio.
-- - ·
excedem os 20%.
Não conheço nenhum Estado brasileiro que esteja invesO divórcio já é tão gritante que a popUlaÇão está a sinatindo recursos própriO-s ria Construção de estabelecimentos
lizar para a urgênCia- de um basta à inflação, de um basta
à recessão, de um basta à insegurança pública, e nós, aliena---penais.
dos, a discutir presidencialismo e parlamentarismo!
É claro que, paralelas a sessas·medidas de primeira !l~gê~n~
Mas isso é um outro problema.
cia, é preciso agilizar o judiciário, reaparelhar a polícia~ íncluPermitam-me, ·sr. Presidente, Srs-. Senadores, voltar à
sive - se for· o cas'o, thinsferindo-se a competência para os
minha primeira reflexão, para concluHa.
__
Estados - promóve'ndo-se a unificaÇão das poltcias "civil e
Defrontamo-nos, pqtt~nto, _com uml!' situação insustenmilitar (conforme Projeto de Emenda Constituciórtal que
tável. O avanço assoberbante da criminalidade e o colapso
apresentei e se enconta em tramitação nesta Casa) e criar
progressivo da segurança pública. Para reverter este quadro,
cursos de capacitação do pessoal encarregdo de custódia e
sabemos o que é preciso fazer, mas não o fazemos. Dispomos
da reeducação dos presos~
Deve~se, pot outro la.do, eXaminar Com presteza, com
da receita, mas não nos apressamos a aviá-la, por falta de
vontade política. É forçoso, pois, admitir que a essa falta
vistas ·a- Uma -pOSSNei a·pliCa.Ção entre nós, as experiênCias em
curso na Inglaterra e Estados Unidos, do regime de privatide vontade política soma-se uma outra. muito inals graVe
zação, em certoS casos, da custódia e manutenção dos preSos.
~ à. falta de responsabilidade política. E por ser tão grave,
e por envolver uma_situação de risco e_ de colapso social imiOutras soluções drásticas, conio a pena de morte; preCOnente, ela melhor se capitularia no Crime de Responsabinizada em momentos de comoção da opinião pública, devem
lidade.
ser descartadas, mesmo porque sua adoção esbarra no impediResponsabilidade coletiva, já que como vimos anteriOrmento da cláusula pétrea contida no art. 60, § 4~'_, item IV,
mente todos estamos envolvidos.
11
e art. 5 da CoristitUiç.ão Federal, que asseguram, respectivaO Executivo, qUé -não mobiliza os recursõs, não dá cummente, a inviolabilidáde dos direitos e garantias individuaiS
primento às leis necessárias parã a reversão do problema.
e a inviolabilidade do direito à vida.
O Legislativo, qUe não vota as leis complementares de
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não compareci a
urgência nem exerce seu poder de pressão pará. que cesse
esta tribuna tão só para regiStrar o surgimento· tie m3is um
o divórcio entre a vontade política e a vontade popular.
dossiê sobre o mundo tenebroso e dantesco que é o sistema
__ O Judiciário, qUe não logra superar o seu quase imobi--- - carcerário brasileiro.
lismo .
.A polícia, porque, eip que pese· ·seu meritÓrio ·eSforÇá
Vim, antes, compartilhar com V. Ex•5 algumas reflexões
ria prevenção e repressão dO crime, lasth:llave:Imente, por vezes
suscitadas pela leitura desse documento, assim como pelos
a ele se alia.
debates que, nestes dias; galvanizam, p"rit(iêa:meritf~. toda ·a
Os agentes penitenciários, que O.ãô ·só são ineficazes no
sociedade brasileira.
cuidar da reeducação dos apenados, mas também e não raro
E para ser breve, passo logo à primeira reflexão.
sobrecarregam a pena da privação da liberdade com outros
Se não nos falta o conhecimento do problema em toda
tormentos que afrontam e degradam a dignidade humana,
a sua extensão e profundidade; se dele possuímos diagnósticos
à perda da qual os presos não foram nem podiam ser condecoincidentes e irretocáveis; ·se suas causas, qu"e, aliás, entram
-nados.
pelos olhos, já forarri. corretamente identificadas; se, para corA mídia eletrónica, cujo enfoque preferencial da violênrigir um quadro tão deprimente, já dispomos de competente
cia, âo crime org:inizéido e de outro& abusos e aberrações,
receita elaborada por especialistas do ramo, que mais nos
longe de oferecer-nos_ a profilaxia, oferece-nos a didática glafalta, então, para debelar essa insidiosa doença?
murizada do crime.
Faltam-nos -:- dizem os autores do dossiê - vontade
A sociedade em seu todo, que sabe clamar contra os
política!
que- a incomodani, -nias pou.co faz pelos que nasceram deserFalta de vontade política - e, agora, já sou e_u quem
dados e vivem incoi:Iiodados. A sociedade, que sofre com
o diz-, que, indefectivelmente, nós mascaramos sob o preo flagelo do crime, mas que não se dá conta de que é de
texto da falta de recursos!
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suas entranhas progressivamente pervertidas pelo egoísino e

pelo materialismo que nascem os monstros- que a martirizam.
EisMnos, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, envolM
vidas todos num inominável crime de responsabilidade coletiva. Não basta purgá-lo pela contrita admissão de culpa. É
preciso expungir o quadro deprimente por ele gerado, substituindo a abulia política, por uma disposição incontida de sanar
e soerguer aqueles setores sociais que, de longa data, vimos
relegando à incúria e ao abandono.
Encerro, aqui,. Sr. Ptesidente, minha primeira reflexão
sobre o dossiê da Segurança Pública, Violência _e Criminalidade. Ou trás Iilüitas tenho, ainda, a compartilhar com V.
Ex•~

Para tanto, voltarei a esta tribuna, tão Iugo me seja possível. Muito obrigado. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Odacir Soares, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa -ii-cãâeira da presidência que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi,
~Secretário.
- · -- ·
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - A Presidência recebeu requerimentos de urgência para matéria
constante da convocação extraordinária. Para a sua 3preciação, a Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se,
hoje, às 18h30min.
· '
O SR- AURE.O MELLO- , Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Tem
a palavra V. Ex~
O SR- AUREO MELLO(PRN- ~M. Pronuncia o seguin- _
te discurso. Sem revisãodo orador.):- Sr. Presidente. a minha
palavra, aqui, é juStificada pelo clamor de toda a classe jurídica
brasileira, que está estranhando demora em ser sancionada
a lei concernente à Advocacia-Ge"i"al da União.
Essa lei, que passou ·na Câmara dos DepUtados pelo sufrágio da grande maioria de seus componentes, veio, de-pois,
ao Senado e, nesta C3sa, sob a relataria do eminente Senador
Cid Sabóia de Carvalho, mereceu dos s~us conlponen-tes a ·
votação que permitiu voltasse ela à Câmara dos Deputados,
de onde, escoimada de alguns senóes, foi finalmente encaminhada ao Poder Executivo, para receber a chancela de Sua
Excelência o Senho"r ·preSiderite
RepUbliCa.
Sr. Presidente, essa demora tem causado prejuíZos bastantes no âmbito do Poder Judiciário bem como no do próprio
Poder Executivo e da finança brasileira .. ·.
A classe jurfdici brasíleira- através da Ordem dos AdVtigãdóS do-Btásil,-do lnstitU:t6 de Advogados-; enrun~de todc;s
os organismos que fazem parte dessa imehSáplêiade composta
pelos que ajudam a colocar, dentro dos trâmites legais e das
normas do DireitO, as matérias administrativas, clama por
uma solução e por uma sanção que se vem· fazendo demorar.
Não diremos que o-Presidente da República seja suscetível a pressões de qualquer espécie. -Conhecemos Itamar
Franco e sabemos que Sua Excelência, Baéharel também em
Direito, jurista atuante e militante, sabe perfeitamente até
aonde vão os interesses particulares, casuístas, privativistas,
e onde alcançam também os interesses nacionais.
Por essa razão, spU daqueles que subscrevem as palavras
de Cid Sabóia de Carvalho, proferidas neste Plenário, em
momento anterior da sessão, no sentido de que S.Ex~ atente
para o problema e dê a solução necessária, que DãO -pode

-da

Janeiro de 1993

ser outra senão o sandonamento dessa lei, no sentidO de
ciue, assim, possa a Advocacia-Geral da Ullião sei situada
em seu devido lugar, no plano que merece e que há muito
tempo reivindica.
Eram estas, Sr. Presidente, as breves palavras que desejava proferir.
O SR- PRESIDENTE ( Rachid Saldanha Derzi ) - Concedo a palavra ao nobre Senador João França.
O SR. JOÃO FRANÇA (PDS - RR. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srfl e Srs. Senadoresl José do
Patrocínio, corajoso defensor da abolição da escravatura e
benemérito lutador pela supressão da pena de morte, escreveu
uma comovente história que tem como persOnagem Manuel
da Mota Coqueiro, enforcado em Macaé, no Estado do Rio,
em 1855.
Essa história, conta-se, publicada em 1877, teve tal repercussão que, em 1883, com a morte de Fortunato, o -último
Carrasco oficial, esse cargo não mais foi preenchido por Dom
Pedro II.
Vinte e dois anos depois da execução de Mota Coqueiro,
o verdadeiro autor do crime hediondo de que fora acusado_
apareceu, mas, para o infeliz Coqueiro, não havia mais retorno:
O escritor Otto I..ára Resende conta a história do escravo
cego Domingos Moçambique que, vítima de grÇ~sseiro erro
judicial, foi executado. Anos depois, o verdadeiro culpadf,l
apareceu e, suprema ironia, tinha assistido à morte do desventurado Domingos Moçambique.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, lembro esses dois fatos,
para manifestar meu posiciomiriiento diante da discussão qu~
percorre o País, relativamente à reintrodução da pena de morte np Brasil.
Para mim, a simples idéiá de que um· inocente~ por errOda justiça, pode ser eliminado para sempre é suficiente para
colocar-me contra essa barbárie que é a pena capital.
Ninguém, absolutamente ninguém, pode dispor sobre ;1
vida do outro, nem mesmo o bandido. A sociedade modema,
o Estado tem o~tros meip_s, muitQ_mais efiç-ientes, para afãstar
do convívio humano e social aqueles elementos comprovadamente perigosos. Basta que se orgánize e aplique a~ leis
coni rigor e a t:"apidez'neCeSsátia. Se as leis forem pouco claras,
desatualizadas ~u _1.!~--ªn~s. de~ais, que sejaln atualizadas ou
substituídas por outras mais InOdernas e adequadas para a
reeducação ou para reparação à sociedade.
Razão tem a Constituição quando determína~ .no seu arti ..
go 5_9 , que "todos são igua!s perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, _garantindo-se aos brasileiros e aos e~tnm
geiioS ieSiàenteS-ij"Q-paiS 3-inVíblãb.llldãd-i dei direito à vida ... ".
Razão também tem quando proíbe, no parágrafo 49 do artigo
60, a deliberação sobre proposta de emenda que tenda a abolir
os direitoS e garantias individuais.
Em 1991, a Associação dos Magistrados Brasileiros realizou essa consulta a nove mil e quinhentos juízes e desembar~
gadores do Brasil, abrangendo vários temas, dentre os quais
a pena de morte. Lembro-me que só no Estado de São Paulo,
antes ainda de_ completar a apuração, 75%_ dos juízes se haviam
posicionado contra a pena de morte.
- Sr. Presidente e SrS. Senadores, nada melhor do que
juízes para entenderem as dificuldades que se apresentam
na aplicação da justiça e as falhas a que estão sujeitos; nãda
melhor do que juízes para avaliarem o complexo mundo psicológico de ~m bandido, mundo esse criado pela história do
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próprio bandido e pelas circunstâncias e ambiente familiar

e social em que foi gerado, nasceu, cresceu e se

desenca~

mirthou.
Para o Estado, muito melhor seria se não poupasse esforços para cumprir suas obrigações sociais nos Setotes da educa-

ção, da saúde e de moradia, setores esses em que Sem-pre
foi negligente e omisso.
'
Pode o Estado aplicar a pena máxima a um cidadão,
mesmo que mau e indigno, se o próprio Estado, na maioria
dos casos, é respo-nsável pela situação de miséria em que
vivem milhares de crian-ças, jOvens e adultos?
Podem os meios de comunicação de massa armar programas que conduzam as massas à cmnoção, com exploração
mórbida de acontecimentos cruéiS, se esses niesmoS meios
pouco ou nada fazem para a conquista e o aprofundamento
de valores como a famfiia, o compromisso, o trabalho, a honestidade e a moral?
A guerra mata; matar faz parte da estupidez da guerra.
Hoje, a guerra é mais estúpida ainda porque mata à distância,
do céu ou da terra, covardemente, sem coragem, sem esforço,
sem correr perigo e sem ver o que- acontece onde as bombas
caem. O Estado que aplica a pe"na capital identifica-se com
o bandido e toma-se uma insensatez como a guerra.
Os que defendem a realização do plebiscito sobre a pena
de morte deveriam, e aí, sim, prestariam iir:h eminente serviço
à Nação, lutar para a supressão da miséria, da fome, do analfabetismo, da doença, da injUstiça social -e da desintegração
familiar, pragaS essas que são escqla de criminalidade e que
p6em em prática uma pena de morte lenta e silenciosa, que
atinge toda a sociedade, indistintamente.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, os que defendem a pena
de morte têm mais afinidade com os criminosos assassinOs
do que os que a combatem. Freio para o delito não é a pena
de morte; freio é a educação, o trabalho e a justiça; e, quando
a educação, o trabalho e a justiça· rião bastarem, freio para
o crime é a certeza da pena infalível.
A vida humana é iiiviolável.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE ( Rachid Saldanha Derzi ) - Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE . Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"8 e Srs. Senado-_
res, nosso pronunciamento de hoje reflete-riãós6-nossas Pi-eo~
cupações como cidadão, pai de família e parlamentar como
representante ainda o eco de numerosas críticas que tenho
recebido por meio de cartas, telefonemas e mesmo depoimentos pessoais concernentes aos- abusoS e distorções nas
-programações de nossas tevês.
.· Estou convencido, Sr. Presidente, de que há -necessidade
imperioSa de se diScutir a especifiCidade do atual papel da
televisão em Ílossos ·lares. Proponho uma discussão equllibrada, lúcida, honesta que nos livre de uma verdadeira aporia,
ma~tida por muitos segmentos de nossa sociedaçle, Para os
quats, toda vez que se criticam os baixos padrões éticos expostos em nossas programações televisivas o que se e~tá propondo, segundo o radicalismo daqueles segmentos, é a volta da
censura, já banida em nossa última Constituição.
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A nosso ver, Sr. Presidente, esta fórmula emocional e
polarizadora de colocar a questão em nada contribui para
a solução do problema em seu aspecto central: é irretorquível
o desserviço educativo e ético prestado por muitos programas
de tevês. A questão não é nova, e é fácil de lembrar que
ela já eStãvã presente nas preocrip3ções dos Ministros da J ustfça, Jarbas ?assarinho e_ Çélio Borja, _que inf~lizmente, por
razões acima de suas forças, não puderam resolvê-la.
Por razões trágicas, já conhedda-s~-de todos, de novo a
questão veip à baila com nova intensidade e antes que se
pulverize e antes que, mais UI!J.a vez, ~recaia na antiga aporia
capaz de, equivocadamente, antagonizar a cobrança de responsabilidade social da tevê com o retorno da censura, gostaria
aqui de lembrar a lúcida contribuição ·que foi dada pelo Cardeal Primaz do Brasil Dom Lucas Moreira Neves que de forma
corajosa e direta resolveu enfrentar esses desmandos: "Acuso
a televisão brasileira de ministrar copiosamente à sua clientela
dois ingredientes que", por um curiOso fenômeno andam sempre juntos: a violência e a pornografia ( ... )Acuso-a de descumprir sistematicamente as funções em vista das quais obteve
do governo sua concessão: informar, educar, cultivar, formar
consciéncias e divertir. Em vez disso, ávida somente de pontos
no ibope e de fatura?l~nto ela não he_sita em apelar pelos
instintos mais baixos do homem".
Por essas palavraS, Srs. SenadOres, podemos avaliar como
o Cardeal Primaz do Brasil enfrentou O problema com coragem. sem tergiversação. Tomou partido diante de uma verdade que precisa ser- refletida e não escamoteada. Há muito
a televisão brasileira não recebia uma crítica tão frontal quanto
franca.
Como conseqüência da repercussão de sua primeira entrevista, Dom Lucas Moreira Neves, teve oportunidade, em longa entrevista no Jornal do Brasil de 24-1-93, de retificar e
esclare_cer _suas corajosas çrítiças, bem como de esclarecer
melhor o alcance de suas contribuições. Nessa entrevista, como não p~eria deixar de ser, surgiu a in~e~ectível pergunta:
O Sr. está propondo censura à televisão?
A resposta de Dom Lucas que transcrevemos ipsis litteris
conseg11:e trazer nova luz à questão, a fim -de que não caia
na velha aporia:
_ -:----Não. Eu já sqfri na mão da censura QUando era jovem.
N~o proponho nem censura política, nem artística, nem mesmo moral. Mas eu _Pr?pugno um código_ de ética. O próprio
artigo 220 da Constituição diz que não existe censura: Mas
-está_ no artigo 224: _·~o Congresso Nacional instituirá, como
seu órgão auxiliar, Conselho de Comunicação Social, na forma
da lei. "O que eu exijo, em nome da-ConstituiçãO, é a implementação do artigo 224, deste conselhq çom pais, educadores,
comunicadores sociais, que elaborem um código de ética. O
que não pode é despotismo, a tirania do mass media e em
nome da liberdade d~ imprensa.
Sr. Presidente, pela atualidade da questão, pela riqueza
da~:; reflexões peço a V. Ex• que essa passagem seja transcrita
para os Anais.
_
_
Era o que tíri.hamos a dizer.- DOCUMENTO A QUE SE REFERE O S/'1.
FRANCISCO ROLLEMBERG EM SEU DISCURSO:

798

Quinta-feira 28

0

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

SALVA!;OR -

!lá muito

tempo a tch•risão brasileira não
recebia WIJa crítica /tio dura. Há
11 dias, o cardeal prima= do Brasil
c arcebispo de Sab·aáor. dom Lucas Moreira Ne1·es, 'transformou
seu artigo scmaiwl"do JÓR..'IAL
DO BRASIL no que ele rem chamando de manifwo. mas que já foi
coiZSiderado wn /ibe/o acusatório.
A acusada de dom Lucas é a te/eri·
são. Para ele, a awa/ programação
"apela aos iiZStintos mais baixos
do homem", tem o objetil'O de "im·
bei:ili;ar faixas inteiras i:la popula'ção ",procura demolir. "a família e
as mais ailos ''olores fÓmiliarés",
''destila .ID1Ul COIICefÇãO aética da
:,.ida" e "instiga a yiolência"•. Para
usar o 'titulo di wnd norela · -:
~ênero que na a;aliacão do cardeal

l'em propondo alllira!orcs aos espectadores -, não sobrou pedra
sobre pedra. Aos 63 anos, á.l résperas de embarcar para Roma onde participará de uma reuni<io do
Conselho ::Papal para .4 Família.
doin Lucàs recebeu OJB para CC·
mentor arepercussão, de seu arti·'
go. Além de cartaf;. telefonemas e
telegramus de apoio. o cardeal riu
seu text,o ·ser republicado nos jornais pelo ,PDT, relho' inúnigoda
Rede Globo., Ele admite que não
gostou da utilbrção poliiica de seu.
manifesto, mirs"jicoú'iátisfeito eni:
.ver·ampliada~a·dil'lilgação de seu
P"''
...
;e!zSaJ!Ie_nti!.~.Y.:!fif.!J; ,qiiis_isofar ·o,.
caso ,de. iDn •câiutl• .Qui:! falar de:
todas as esttiçdes";·diz ele.~ "Estou .•
proriondo· 111!10· gJII!ria, tli., defesa.·~ •
·~~·~··-···

--···~~:--····

..

O_, .cARDEAL E SUA GUERRA SANTA
- ..
ARJUitXEXÉOc
MARCIA GOMES

,.-.O.scnhonê muita telc•isiio?
;' ~ão: Eu- sei que muitas, pessoas que
feram:-'o artigo th-=m ·esta impressão.
)nfclizmente, por um lado. e felizmente
par.outro. eu não tenho condições de •:er
_t~~isão. Vejo .regularmente um ou outro .telejornal à noite. Mas eu tomo conía!O cilm a televisão de.~ modo muito
Sistemátic;o. A cada noite. antes de dor:mit
meu ttabalho. ve-

~~~~i~Ót1?~~~~~Í~bom~~;em;q~u~a!quer

~~iiijikjj~~~tfj·~~=outra
coisa
runosttagl:lll.
fli Isso
porpor
obrigação!

semJXe-.proniO para anotar tudO

.u:

tipo deo espípro-'·
mantenho
que não se pode
espírito .ingênuo. onde
qualquer país. em qiiálAcoru;elho os fiéis a \'Cmll
c:om espírito aítico.
se biteressou Por~ ~to
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.,,._.,=,,A ·minhà; tomada

de' posição com

'iq.~~;,.-;n· aos·mdo5 de é:omunicação em
:',;_;'!;:··~ .,,.,.;, c com a televisão cm particUlar,

· .rom
·

ésle.artigo;'Eu:me
·
mui-
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ComÕ lici~d~ íêátro, 'Séohor s81Je,
·'
·
'~· _que oão se constrói uma dramaturgia só '
• ...,. COIII bons exemplos. O fato de uma novela
· ;--c_,'~-~-_::.é•- ", :. 1QQS1rar _des,·alores não siguifica oeces:Sa.;··.,-:;'1· t :' •' • riamente que ela esteja deseducando". · ·:
..
... "' : ' · ·• · - O teatro e suas derivações, como o
"' ·~..........~· :..;4..r;· ."i.:~·,.:,cm·
~:....:to e, ãs _
.......
__ cma· e a tcl~~·;o.
""''.;J'U _ tem' o uug
até o dC\·er de retratar o maL
··'' ·
Entre is5o c a chamada vida como ela é
• :é·:.• :_,., r há uma grande diferença. O leatro; aos
•.
· ''---- ..:•· : .' mostrar o aspecto deletério. negativo da
· \ida. do relacionamento humano, não o
,.... ;,. · faz para propor como ideaL Faz para
"-;::·;:~·f:;":;"~; ,.':- . mostrar que isso não eleva ó homem.
,_,~ ,~ .. · · ·qoe isso.é resultado da fraqueza. da
., '""""'..; · · maldade bumana .•••. mais..
·

.:, .

'=•

-

O senhor não se arrepende de ter

("5CTÍto um arti•,o tão forte?
~ S<! um arrependimento tenho. certa·

"'ente não é o .:~ ter fabdo forte. Creio ·
qll! não poderia ter falado de outro
jei:o. Não sou um emotivo. Eu me considero um homem de reflcx1io, de ora<;Jo,
-lc ·mttita cCn·dd::~~~-l-,:--:;~;- ~.,r.d~;~;;a,.,·Jntes dt: acrt'ver. Juí;;uci qut: n gra\ldadc da >Huaç.jo é tal que eu nii0 poderia

me permitir um artigo que falasse em
parábolas. Só poderia escrever se ti,·esse
a coragem de fazê-lo com força. Admito
que é preciso coragem para dizer certas
coisas.Jttas c:om. humildade. com a ex11e·
riencia que eu tenho no trabalho direto
com três_graudcs papas.; posso.m:usar

duas coisas: o medo e a bravata.
- Em seu artigo, o senhor citou a novela
De corpo e alma e o programa humorístico Escolínha do pro(twr-RiJimwufo co-
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mo exemplos desta tele•isio deformadora_
Eles-fazem parte da programação da Rede
Globo. Sua ailica é à Rede Globo?
- Quis falar. de todas-as estações.· Não
quis ·isolar :o·.caso 'de' um canal. - A
reoo•·ação das eoocessões dos OUJ:lis. de
. televisão é agora mna atnõúição do Congresso Nacional. O senhor peusou nisso
quando escreveu o artigo?
:-.Não. Mas ~a· bom qu~ ao-fazer
estas. concessões estivessem mUito presentes os artigos 220,221. "1;223 e 224
·da Cõsntituição.· Não se deve dar concessão a. canais de televisão e de rádio
que'não respeitem estes artigos. Sobretudo ó jilciSó n; do parágrafo 2' do 1\rtigo
22D. que; trata: da competência da:..Lei
Federal para "estabelecer os. meios legais
'que. garantam. à' pessoa. e à família a
possibilidade de se defenderem de~pro
'gramas ou programações de rádio é tele- ·
visão que contrariam o disposto 'no iirtigo.221". o artigo m e5talxlece que a
programação de TV dê preferência "a
fmalidades educativas, artíSticas, culturais e informativas" c que ela respeite os
"valores éticos e sociais da pessoa e da
família". Uma televisão que não obedece
isso é inconstitucional. Não pode receber
de novo uma concessão. O artigo"210 ~iz
que o Estado dll\•e estabelecer os moos
legais que garantam a defesa.. É wna
guerra de defesa que eu estou propondo.
·- O senhor está propondo censura à
tele•·isiio?
- Nilo. Eu já sc>fri na mão da censura
quando era jowm. !\ão' proponho nem
censura politica, nem artí,tíca, nem mesmo moral. Mas eu propugno um código
de ética. O próprio artigo 2:0 da Consti·
tuição diz que não cxi>te censura. 1\las
..·s.t.i r1r J. :i.;o ~~.::"'O c~):J_;r-.:~o :\etc:_\)·
nal inst~~L;irJ. como seu ón!io arrxzHar. o
Conselh~ d~ Comunicação
na f<Jf·
ma di h" O que eu c::cijo. e:n nom~ d~
Constittri;;:lo. é a implementaç;io do :mico
TI4. deste conselho com pais. e~.bcadores_
comunicadores sociais.· que. elaborem um
"código de ética. O que ·não pode i: o·
despotismo, a tirania do mass media em
nome da liberdade de imprensa..

Social.

:-' O senhor escreveu também que a tele\isãO incita a •iolência e citou o assassina-
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lo da atriz Daniela Perez. O senhor acha
que a· televisão contribuiu para o crime?
- Eu acha que o fenômeno psicossocial·
é muito delicado, muito melindroso. Um
dos motivos pelos quais eu sou. contra a
pena de morte é porque, longe de ter
resol>ido o problema da violência - se
não fosse assim na França e nos Estados
Unidos já não haveria mais crimes hediondoS -'; às veze$ até provoca. Na .
mente desequilibrada,: hã um processo
segundo o qual ao ver alguém aparecer
·na primeira página do jornal porque foi
pra cadeirã .elétrica dá vontade de ir
também.· Você vai dizer, mas são pessoas
·desequilibradas. Pois é; o mundo está
cheio delas. Os diálogcis da novela repe.tem "eu te mato",' "eu.te.destruo'.·. Em.
todo enredo; tem um, dois, trés persona~
ge.'IS violentos do ponto de vista da con:vjvênc;ia sociàl, Há 'uma pre2ação de
'imia "violênciàírióral nas novelãs. Acon-"
lecell neste ca5o· da Daniela Perez. Nos
poucos capítulos "que \'i' de De corpo e
.abna =:L mas alem de ver eu estou cerca-'
' dó ·de' conselheiros, ·:iobretudo pais de
família e educadores -. há pregação da .
violéncia moral sob ,·ários aspectos. Tem
um ditajlo latino que diz que a vida imita·
a arte. E uma frase paradoxal. :Na \·erdade.' ó que todo mundó diz é que a arte
imita a \ida.Eti não .tenho dúvida de que
"!!~ ment: d~ui~"brada aquilo gue é
11VJd~ na te!CVJsao c copiado na \'ida ·
real. As pessoas não· entendem porque ·
. na Bahia, ge repente; surgem clubes de ·
mulheres; E a vida imitando a arte. A ·
tele\Ís.'itl deu a idéia de que este tipo de
coisa é bonita c vale a pena.
.

a

- ~u artigo foi republicado pelo PDT,
dommgo passado, no tijolaço do goicrnador Brizola. O senhor foi consultado? ·
::-Eu não fui cons~ltado, mas não quis
cria! polbnica: Acho até que a rcpubli~·'
caçao deu ma1o.r d1rulgaçào oo anigo.
Muita gente me telefonou ou me t<iecrafou depois de o PDT ler publicadÕ ,,
texto. Dentro da minha con\'icçiio éo
que estas coisas precisam ser ditas.. eu
não quis criar polémica .com o PDT.
Mas certamente m<: incomc>da a ulilizaçào política do que escre•i.
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- Seu artigo n<rlleu muitas cartas oos
jornais por Jla!le de quem "\ 1Y e não está
gostalldo. O ·senhor tem coohecimento da
r~o dO te:\.10 entre quem [az n ~
-Não. Da tele\isão. não.:\= proprie·
tários, nem roteiristas de no\·ela. .. Sci
que o innão de dona Gloria Perez (autJra de De corpo e alma e mãe da atri::

Dwiiela Perez) se incomodou muito. Ele
escre\'eu uma carta. ao JB di=do que
eu apunhalei a família .. Não foi esta
minha intenção. Posso até dizer, deixando as inteDÇiies de lado, que ofereci não
sei quantas missas pela alma de Daniela..
pelo conforto da familia dela enlutada.
E,· fazendo uma coisa que certamente

'fá 1'nfl • '

!1.
ll'

llfOC13

Na Bahia., de

repente. surgem
clubes de
mulhere;. A TV
deu a idéi.i'Ue
que eSte fipo de
coisa é bonita e
vale a pena.

não deve agradar muito ao tio dela, na
mesma missa eu misturo as duas familias
dos dois acuSados.· São famílias que estão sofrendo tanto quanto a família da
vitima. Não vejo porque não rezar :tinda
pdos'· aCusados.· 'Eiés precisam também
de oração. Com isso. não estou aprovando de forma 11lguma 1ICI11 a vida pregressa nem a vida atual deles. Não sou policiaL !Íão íne cabe. im-estigar. A mim cabe
rezar, r'ez:lr muitas missas pela Danie!a.
Que a familia saiba que o padre NC\-es
.está r=ndo pela alma dela.
·
:·. ~ No mundo Inteiro, a lgrejá C.it6lie2
'i:ostuDill ter uma posição muito radical
em relação aci show /nuiness. O boicote
ao filme A última tentação de Cristo fGI
i_oceutindo pela Igreja nos Estados Unidos. Na; Itália,·. a· Igreja recomenda a
seus fiéis que não prestigiem as apresentações dê !\fadooua. !"o Brasil, a lgn:ja
Católica parece dar mais import:laria
aos problemas ~oeiais que às que~lões
morais. O seub~ r co!!COrda!
__,. Pode ser que diant~ da >ituação de
miséria, de fome endêmica, C: ra:ta J.:
.móradia, a Cmiferência.dos Bispos te-

nha Jeito -uma .opç-:lri. p;:ira. · ~íli' \ez de

Empresariádo!
-

••

.

i

.assil)alar. de preferencia. deslizes morai>. Os cmpre_:;anos e
~ssit'@J;u- .:;te outto--.tipa,Je ~ que
qu;.~. com ,
~P,~I!Ill -~to~_üç:ih~.lllütal:> tl~COtl)fH:rr:-- - ".~~··.d~~
·til.QtCJit9 !)l:\:ia!. Mas a C'·llm ítuttc:t ddJ1:1~at,Jo a
o~ chamar u atenção também p.~m a
tdc\'ISao. s~ a

·xou

que:;t:io da moralit!nd~ pública, da morJiidaJc nos meios de comunk tçào sodai. Tah-ez tenha feito hso C<' t menos
•<!l!m~nci!l. com menos frcqü<ndà ... Eu

fiquei feliz de R-c~bcr o a~oio total ~q-

dnm J\·o Loor.schcttcr <JUC e o re:;pons:~\': I "" CNB!l pelos mctos de coiuunica··
ç .lo süci;~l.

TY dc~~dul~t.

. qu~ apl!tJUCm
seu dmhctrof'tn
csi:olas.
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Ele salJ<, muito bem q"e. cm
dUl.... assembkis g.:i-.lis c.b C?\BR eu h·
'<mtci a qucitàb cobrando uma rosiçào
f0rte da CI"BB e atê dizendo ":1ào me
deixem· só''. Agora eu \·ou cobrcr com
mais veemência.. \ diferença da minha
ro$tura é que eu niio
êxemplo.
concitar fiéis para fazer um prot<.-sto .
· · .c;-l •
diante de um cinema que estejn exibindo··· ···,- ·~;~:..-~~l.-_:... l: :_· !
um filme imoral. Eu ·çonclamo quem
' .•
-realmente crê. como eu creio,.que.a tele--- --- ... ·-------' t
\isào está desnaturando. uma nacionali'.t:,;~, ;;.. :~; .".
dade, preparando wn futuro SL'Il}brio. ·
formando pçrsorialidádes::Oê:Sedúc;tdás, · -- - ;_~. ~-· ';:_ · _-_. ,: J_l _ 1
que Qda um 'se alieâ mim! não tenho
. -- . ,
dú\idas em· concl:unaros'-c:mp~rios;:" c_. · ·_.:·:-.-~:-,..~i
Eles é que estão' com "nblicidade:
pa.;
• '-- ~-r<>.-:-· ·• ?
Y.

rei. por

Eu

t

~

• • . • ,.~

gandoa tele\isào.SCa.IV.desed~que ...•• ', .•::~:::. ....:. i
apliquem seu dinheiro em escolaS. E me- .
.. !_; .:; •
lhor ter mil escolas·.que:.t!ma:·tele\isão 7 --~.: · .:-<. t· .....
corruptora de menores:~-:-~-:· ·' : . ''._ ~ .-.. ·-·- ·
'.
- O senhor está criticando um meio de
comunicação gue é muito· uilÍizado pela
Igreja Eungélica.. Ao programaÇão evan- · .i ' ' ". ' :
gaica também merece ser acusada? : ... - .. · ,.;.,_:;.;_;;i.'X:~: ::.
- Dos chamados pastores iMutge.· Ucos e :_ . ·Igreja· TV
progrnmas"evangélic~i!dérlám~ que e- ·. ::·'.
e.
~á.-IOs'. Uni ,_por Uni:: t'lãp bàs'!' qu< A.Igreja ~tólica
SCJ~ so wn programa. devoto. cçntnto ou. . .. ;. está com um :
piedoso. É Preciso qtie sé:ja.,.imi j»:Qgramà .• ~ •! débito enorme
que depois nãó se!a desmentido ~o res- '· . . ;-consigo própiia
to da p~gramaça?:·-~brelu9<?.qlJ!IIIdO~il.Ai-*;:..ecom sÍia!
uma IgreJa Evangélica e_proonelána _da_:.,.,-,":. -:;~> ... >·missão
televisão.
:Jt:;;·ev.;~ra
....,-De qualquer to11118, a ~Evange~'·\
ví1ík>Çiin aa_

I

I

ta'

nm ampliando seu. numero de ~eiS

através da telel'isào. O senhor não acha:
.·qlie a Igreja Católica deSperdiça um. Yeí~
culo tão poderoso! · :'·' .,, ... , ·: - ·
- Eu acho que a utilização da televisão
pela Igreja Católica é. ainda atisolutamente fa!hi. A Igreja Católica está com
lim débito enorme conSigo própria ecom
sua missão e-.~ na utilização da
tde-.is.lo. Sou bispo bá 26 anos e tenho
o:neza que a Igreja· Católica no Brasil não
está em condições de poder gerir uma tele-

7na

· · ·.tele\isão

: •
i.

\isào. Nós ~os que tll:citar utilizar uma
tcle\isào mesmo-lj_uando nós fazemos criti;

cai ao resto da progranpçiio da tclclisão.

Ji quero até dizer que o fato de l>Cf duro na
minha crítica à tele\isào brasileira niio quer
dizer que se amanhã me chamarem para
fazer um progr:tml para dizer o que eu
ache que e o bcm,:a salvação, cu niio vá
ao:it.ar. Eu \'OU.
·

;,

...

'i·
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J.a11eirg de 1~3 ·

0 SR. PRESIDt:N'TE (Rachid Saldanha Derzi) -Coo-

_ Ainda em Londres, acompanhei -o. desempenho dos Di-

cede a palavra ao n-ohre Senador Lourival Baptista.
0 .SR. LOURIVJ\L BJ\PTISTJ\ (PFL _ SE. Pronuncia
-- ~ s Pr 'd
s~
s s d
o se~nte discurs_~-' - r. eSI epte, ·. ~ rs. ena or~.
desig1!_1ido para r_9>resentar 0 Excelentíssimo ~e~hor Presidenti:da República, Itamar Franco, e o Excelenhssuno Senhor
Presidente do CÕngresso Nacional, Senador Mauro Benevides, Portanto o Governo brasileiro, na posse do Presidente
da República de Ghana, J.J Rawlings estive na capital daquele
país, A-cera, no_s_dias 5,6,7 ,8 e 9 do corrente mês.
Os laços de saiigue e as sitriilitudes ambientais fazem
do Btasil uma iiação próxima da África Ocidental e sensível

plomatas que assessoram o Embaixador Paulo Tarso Flexa
de Lima. cujo desempenho é digno de registro e cujas atenções
desejo aqui agradecer.
Tãmbém constatei erri Londres o tJ:abalho desenvolvido
pelos diplomatas que servem na Embaixada do Brasil, cujas
aten-ções desejo agradecer na pessoa do Conselheiro Gonçalo
de Barros Carvalho e Mello Mourão e da 2~ Secretária Regina

-

~

aQ~ plroblemas dos. países que naquele continente tem s~u
!ifõra banhado pelas águas do Atlântico. Nossos povos sao
'd ·d d
áos pelo g~nio de suas naciona_lidades e pela 1 entt a e
muitos de seus problemas e aspirações.
Ghana, com-mais de 14 .000_000 de habitantes, tem uma_
' área de 238.000km2 na costa ocidental da África, situa:rido-se
, entre 0 Golfo da Gu~;coSta do Marfim;-AJto Vol~ã. e Togó.
Seu território, banhadQ pelo rio Volta, é plano, v3!ia~~o a
altitude de 150 a SOO inetros ao nível do -mar. Florestas e:.
savanas constituemsua iica flora, com uma diversificada fauna, características ijõ clima tropical.
..

l

Maria Cordeiro Dunlop.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a visita _que_ realizei à
Áf
d
·
·b· d
d ·
ricaeàEuropa,objeto oRelat6 noqueaca o e pro uztr,
fortaleceu _em meu espírito a importância da atuação do Senado em nossa política exterió:f-.
Órgão legisl_ativo que opina sobre o quadro de nossos
repreSentantes junto aos governos estrangeiros com os quais
mantemos relações diplomáticas, há de, nos termos da Constitilfção, ampliar e inteOsificii:i:-süa participação rtas·açOes soberanas que a nação-desenvolve no esforço de promover a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.
O SR._ PRESIDENTE ( -~achid Saldanha Derzi)- Coocedo a p3lavra ao nobre Sen3dor Louremberg Nunes Rocha.

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB :::. Mi:.
Pronuncia o_ seguinte discUrso.)- Sr. Presiden~, s~s e Srs.
Conhecida dó mundo oCÍdental na saga dos desCQbriSenadores: não há a menor dúvida de que o Serviço de Estrangeirosoe Fronteiras de Portugal, que tem caracterizado o seu
mentos portugueses do século XV' Ghana tem uma rica histótrabalho nas últimas semanas por não permitir a ·entrada em
ria .sob o império que floresceu até o século XIII; em 1874,
foi declarada colónia da Inglaterra. A partir de 1920, foi conseu território de grupos legítimos de turistas brasileiros, está
quistando uma autonomia que a fez se sagrar nação indepen- _ agindo, infelizmente, por pressão, talvez indireta, da comunidade européia, na qual o País está plenainerite integrado.
dente em 1957, como membro da CoMunidade BritâniCa. AS
lutas pela independência foram conduzidas pelo líder NkruEla criou restrições· ã entr3da de imigrantes e isso fez com
mah, que em 1964 adotOU- o regime de partido único. De
que Portugal, um tradicional irmão do Brasil, se esquecesse
reação resultaram sucessivos ·governos militares, até que em
do passado e passasse a Ctiãr restrições à chegada de nossos
1991 foi estabelecido um esquema de retorno às eleições.
nacionais.
O processo culminou com a eleição do Presidente da
Esta é a segunda vez, em menos de uma semana, que
República, Tenente Aviador Jerry Rawlings, que chefiava
me vejo -obrigado a me dirigir a esta Cãsa para denunciar
o Estado desde 1981 • e a reabertura do Poder Legislativo
medidas ilegais, constrangedoras, no aeroporto de Lisboa cootra pobres e desavisados turistas brasileiros. Desta vez, é pena,
com 200 deputados.
Ghana é rica em matérias primas, sua economia funda-se
3 _truculência da imigração portuguesa extrapolou. 0 grupo
na agricultura e na indústria .ext:rativa.
-de onze foi coagido, quase pela força, a assinar documento
O Brasil terá, se bem conduzida uma política exterior
admitindo que; na realidade, pretendiam era trabalhar em
e intercâmbio cultural e económico, e;m_ Ghana e n~ pa_íses
Portugal. Isso não é verdade. Todos, sem e~cess;io, tentavam,
da Áfríca Ocidental, bons parCeiros~ aié--porc}ue a presença --- apenas, conhecer o-Pãís, no qual, segundo o Tratado Cultural
Brasil- Portugal, não precisavam de visto para uma pennaeuropéia, especialmente a inglesa em Ghana, sofre os ressainência de até seis meses. Nenhum deles tinha menos de mil
bos da época colonial.
Em Accra pude testemunhar o traba_lho competen~e de
dólares para uma visita turística, de uma ou duas semanas.
O dinheiro era mais do que suficiente para mantê-los, o que
nosso Consellieiro_en_c_a_uegado de Negócios, Luiz Cezar Vireforça a tese de que a violência cometida não tinha, como
nhaes da Costa, que me distinguiu com todo o apoio e a
melhor atenção e também desejo ressaltar o valoroso apoio
não tem, nenhum amparo legal.
que me foi dado quando desta missão, pelo Chefe do DepartaDurante quatro dias e quatro noites, os brasileiros chocamenta da África do Ministério das Relações Exteriores que
dos, envergonhados, constrangidos, ofendidos, foram obrigame acompanhou de Londres, o Ministro Virgilio Moretzohn
dos, pelos truculentos funcionários lusos, a dormir no chão,
de Andrade.
no próprio aeroporto, seri:t nenhum conforto, debaixo de um
Minha viagem prosseguiu em Londres, onde pude, mais
frio glaciaL A comida, de qualidade duvidosa, era reduzida
uma vez, constatar a competência e a dedicação do nosso
e servida apenas uma vez por dia.
Embaixador junto à Corte de Saint James, o eminente EmbaiO assunto, como· é natural, tem preocupado muito o Presixador Paulo de Tarso Flexa de Lima.
dente Itamar Franco, que solicitou ao Ministro das Relações
Ainda,noReinoUnido,pudeacompanharodesempenho
Exteriores, Senador Fernand6 Henrique Cardoso, que _lhe
do nosso ilustre companheiro de representação, Senador AIremeta, com a maior urgência e prioridades-, um relatório
substancial sobre o assunto com todas as suas implicações
bano Franco, que, mais uma vez, fortaleceu os laços econômicos do Brasil com a G:r'ã-Bretanha na reunião de empree caminhos recomendados.
sários britânicos defendendo e esclarecendo com brilho e coA tortuia móraJ; a preSsão psicológica, sofrida por nossos
p.hecimeÍlto nossa posição.
patrícios foi maior~ bem maior. porque a legislação local,
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e ·acho que isso não nos cabe di.sCutiT_~_det~rmirfa que cabe
às próprias empresas aéreas a tarefa de levar de volta aos
seus países de origem os turistas que a imigração venha a
considerar como unão· admissíveis".
Conheço bem, respeito a inteligência, a competência,
sou amigo do ilustre Embaixador Brasileiro em Portugal, José
Aparecido de Oliveira, e,- por isso, confio-em sua ação.
Acho que ele tem habilidade bastante para encontrar,
nas suas negociações, mecanismos institucionais- qüe penÍl.i-tam, a curto prazo, se evitar episódios tão constrangedores
para a nação brasileira. Ele já pediu audiência ao Ministro
da Administração Interna, José Dias Loureiro, a quem vai
apresentar a nossa estranheza por tão inusitado comportamento.
O Cônsul brasileiro em Lisboa~- Afonso Massot, já apresentou também por escrito, ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, um firme prOtesto contra a forma -grosseira,' coatora,
que seus funcionários agiram Cõntra os tUristas brasileiroS e
pela violência contra eles praticada.
O Diplomata, que tem se desdobrado pari ãtenUar as
seqüelas psicológiCas cjue restaram, admite que em pleno Século XX é inaceitável, e injustificável, as CondiÇões eni que
o grupo foi mantido ~o seu cativeiro. Não houve grades, é
bem verdade, mas a falta de autorização para que pudessem
se movimentar e o confinamento num canto do aeroporto
caracterizam o cárcere privado. E isso é triste. Muito triste.
Aqui em Brasília, com as primeiras infomüiçdes sobre
o assunto, o -Chanceler interino, Luiz Felipe Lampreia, ele
mesmo ex-embaixador do Brasil em Portugal, chamou o representante português, Embaixador Leonardo Mathias, para lhe
transmitir a preocupação e o desagrado do governo brasileiro
pela triste situação" agora criada. - · · - .- - _
O Embaixador Mathias, diplonl.atiCarriente, tratOu de lamentar o ocorrido e admitiu que seti governO possa a Vir
a abrir inquéritos para investigar a eventual práticã de arbitra- ·
riedades por parte dos funcionários da imigração. Embora
ele considere que este problema não deva prejudicar o relacionamento de amizade existente entre os dois países, acho que
chegou a hora de agirmos com serenidade, mas com muita
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firmeza. Lembro que nunca um português deixou de entrar
no Brasil por lhe faltar condiÇões. O Brasil jamais exigiu
que seus imigrantes apresentassem Uma determinada quantia
em dinheiro para poder cruzar as fronteiras nacionais. Muitos,
mas muitos mesmo, chegaram aqui praticamente sem nada
e hoje se incluem, sem nenhuma discriminação. na elite finan~
ceira do País. Milhares e milhares chegaram com passaporte
de turista, transformados, mais tarde, em carteiras de residentes, péhnanerites, sem que em nenhunl ínstante desta trami-tação tenham sido vítimas de qualquer violência.
O Chanceler Fernando Henrique Cardoso tem razão, toda a razão. A xenofobia, que ora ataca Portugal, nitidamente
causada_ pelas boas condições económicas atingida com o ingresso na comunidade européia, está começando a nos incomodar muito pelas injustiças praticadas contra simples turistas
brasileiros e não imigr~ntes clalldestinos como se poderia pensar.
Não obstante a atitude diplomaticamente conciliadora
do Embaixador Leonardo Mathias, tentando minimizar os
graves incidentes, acho que chegou o momento de aginnos
duramente~ Cada ação, repito, deve corresponder a ~ma rea~
ção. Caso não se verifique uma melhoria no- tratamento oferecido aos brasileiros que chçgam a Lisboa. O Presidente Itamar
Franco, -representando a indignação de toda a nação, deve
chamar de volta _o Embaixador José Aparecido de Oliveira
para consultas. colocando as relações entre os dois países
num estado de congelamento.
Ao concluir, Sr. Presidente-, Srs. Senadores querO lembrar. ao governo português que. apesar dos pesares, o Brasil,
com cerca de oitocentos milhões de dólares anuais, é o maior
investidor estrangeiro em Portugal. Não podemos, e não devemoS, cOntinuar convivendo ·oom ·este eStado de coisas. O que
se fem feito~ aos turistas de nosso País €1nadmissível.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar~se, hoje. às
18h30min.

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 4 minutos.. )

Ata da 203 Sessão, em 27 de janeiro de 1993
7a Sessão Legislativa Extraordinária,. da 4ga Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Lucfdio Portela

ÀS 18 HO~ E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Aflonso camargo - Albano Franco - Alfredo campos
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Álvaro Pacheco - Aureo Mello - Bello Parga - Beni Veras - Carlos De'Carli César Dias- Chagas Rodrigues- Cid Saboia de C.l"\'1111» 7
Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dircen Carneiro - Divafdo
Suruagy - Eduardo Suplicy - EleJo Álvares - Epitácio cafeteira - Esperidillo Amin - Eva Blay - Flaviano Melo - Fran-

cisco Rollcmberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata
- Gilberto Miranda - Ouilberme Palmeirá - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - lrapuan Costa Júnior - Jarbas PWlSarinbo·- João Calmon- João França- Jol!o Rocba- Jonas Pinheiro- Josapbat Marinho -Josê Fogaça -José Panlp Bisol-José Ricba
-José Sarney-Júlio Campos -Júnia Marise -Jutaby Magalblles - Juvtncio Dias - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella_- Luiz Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor -.
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Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Marluce
Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão Nahor J llnior - Nelson Carneiro - Nelson Wedeícin - Ney
Maranblio - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan
-Pedro Simon- Rachid Saldanha Derzi- Ronàn Tito- Valmir Carnpelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -,- A lista de presença acusa o comparecimento de 74 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos no-ssos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
I' Secretário.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N• 98, DE 1993
Requeremos urgência, nos termos-dO -art. 336, alírtea c,
do Regimento Interno, para o PLC n• 143/92, "que dispõe
sobre a criação do quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal do Amapá, e dá outras providências".
Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. -Pedro Simon,
Líder do Governo - Marco Maciel - PFL, Humberto Lucena, PMDB -Eduardo Suplicy PTB; Esperidião AminPDS -Jonas Pinheiro- PTB, Chagas Rodrigues, PSDB.
REQUERIMENTO N• 99, DE 1993
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
dcr Regimento Interno, para,p PLC 50/9'2 "que dispõe sobre

a

criaç~o
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de Escolas TécniCas Federais, e dá outras provi-

d_ências''.

.

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. --Pedro Simon,
Líder do Governo- Marco Maciel, PFL- Humberto Lucena
-PMDB, Eduardo Suplicy PT, Jonas Pinheiro- PTB, Esperldião Amin --PDS, Chagas Rodrigues - PSDB
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Os Requerimentos lidos serão votados na forma regimental.
Em votação o Requerimento n9'98, de-1993.
Os Srs: Senadores- qúe o ·aprovam -queií-am pfmliánecer
como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse-

qüente.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) --Em votação
o requerimento n~ -99/93.
Os Srs. Senadores que o aproVam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
··
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A Presidência
recebeu requerimento de urgência referente a maférh\S constantes da convocação extraordinária. Para a sua apreciação,
a Presidência convoca sessão extraordinária-a realizar-se hoje,
às 18h50min.
· ··
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais
havendo a tratar, está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h 48min.)

Ata da 21 a Sessão, em 27 de janeiro de 1993
7a Sessão Legislativa Extraordinária, da 493 Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Lucídio Portella

va- Irapuan Costa Jllnior - Jarbas Passarinho- João Calmi:ln- João França- João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho -José Fogaça- José Paulo Blsoi-José Richa
Affonso Camargo - Albano Franco - Alfredo Campos -José Saroey -Júlio Campos- Jllnia Marise -Jutahy Maga- Almir Gabriel - Alulzio Bezerra - Álvaro Pacheco - Au- lhães - Juvencio Dias - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portelreo Mello - Bello Parga - Beni Veras - Carlos De'Carli Ia - Luiz Alberto - Magao Bacilar - Mansueto de Lavor Cêsar Dias - Chagas Rodrigues - Qd Sahoia de Carvalho Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dirc7u Carneiro - Divaldo Márcio Lacerda -·Marco Maciel - Mário Covas - Màrluce
Suruagy - Eduardo Supliey - Elcio Alvares - Epitácio Ca- Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrlio feteira- Esperidião Amin -Eva Blay- Flaviano Melo- Fran- Nahor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney
cisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata' Maranhão - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan
- Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique AI- - -Pedro Simon- Rachid S!lldanha Derzi- Ronan Tito- Valmeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Sarai- mir Campelo - Wilson Martins.

ÀS 18 HORAS E 50 MINUToS, ACHAM-SE PRE. SENTES OS SRS. SENADORES:
.
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O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - A lista de
presença acus;1 o comparecimento de 74 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
1• Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 100, DE 1993
Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea- C , do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado
o\" 105, de 1992, que "dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. - ~UJDberto
Lucena - Chagas Rodrigues - Mágno Bacelar - Elcio Alvares - Esperidião Amim - Eduardo Suplicy.
REQUERIMENTO N• 101, DE 1993
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea C
, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara,
n• 157, de 1992 (n• 3.423192, na Casa da origem), que dispõe
sobre o organização e o funcionamento do Conselho_ Mone~
tário Nacional.
Sala das sessões, 27 de janeiro de 1993. - Cid Sabóia
de Carvalho - Élcio Álvares - Chagas Rodrigues - Nelson
Wedekin- José. Paulo Bisol - Eduardo Sup6cy.
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Os requerimentos lidos serão votados na forma regimental.
Em votação o requerimento n'-' 100/93
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Em votação
o requerimento n• 10119í!.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na segUnda sessão
ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -A Presidência
recebeu requerimentos de urgência referentes a matérias da
convocação extraordinária. Para sua apreciação, a Presidência
convoca sessão extraordinária· a realizar-se hoje, às 18h55min.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sesssao às 18h54min.)

Ata da 22a Sessão, em 27 de janeiro de 1993
73 Sessão Legislativa Extraordinária, da 493 Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresid~ncia

do Sr. Lucfdio Portella

ÀS 18 HORAS E 55 MINUTOS, ACHAM-SE PRE~
SENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo - Albano Franco - Alfredo Campos
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Álvaro Pacheco - Aureo Mello - Bello Parga - Beni Veras - Carlos De'Carli César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho
- Darcy Ribeiro- Dario Pereira - Dirceu_ Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Epitácio
Cafeteira - Esperidiao Alnin - Eva Blay - Flaviano Melo Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves Filho- Gerson Camata - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique
Aimeida- Humberto Lucena- Hydekel Freitas -Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho - Joao Calmou- Joao França- Joao Rocha -Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Fogaça - J ore Paulo Biso! - J ore Richa
-José Sarney- J6Iio Campos- Júnia Marise- Jutahy Magalhães - Juvêncio Dias - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portel-

ta - Luiz Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Marluce
Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney
Maranhão - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan
-Pedro Simon- Rachid Saldanha Derzi- Ronan Tito- Valrnir Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 74 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. 1'-' Secretário.
É lido o s~guinte.
REQUERIMENTO N• 102, DE 1993
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de interstício e ptévia distribuição de avu)sás- para
a Mensagem n9 816, de 1993, que submete à apreciação do
Senado Federal o nome do General-de-Exército Antonio Joa-
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quim Soares Moreira, para exercer o cargo de Ministro do
Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da aposentadoria
do Ministro General-de-Exército Jorge Frederico Machado
de Sant'Anna a fim de que ffgtii"e na Ordem do Dia da sessão
~~~m

...

. ..

Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. C:...:Jarbas Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Em votação
o requerimento.
Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto -a que se refere figurará na Ordem do Dia
da próxima sessão:_
Sobre a mesa, requerimentos que vão s_er lidos pelo Sr.
}9 Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 103, DE 1993
Requeremos urgéncia, nos termos do_art. 336, c, do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 92, de 1993, que autoriza
a contratação- de operação de créçlito ex~~rp._o_ entre a Companhia Vale do Rio São Francisco- CODEVASF e a Empresa
Húngara de Comércio Exterior e de Empreendimentos para
Exportação-AGROJNVEST, destinada a financiar ·a ímportação de bens e serviços de assistência técniCa e transferência
de tecnologia.
Sala das·Sessões, 27 de janeiro de 1993. -Humberto
Lucena - Marco Maciel - Louremberg Nunes Rocha - Chagas Rodrigues - Ney Maranhão.
REQUERIMENTO N• 104, DE 1993
Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea c, do Regi~
mento Interno, urgencia para o Projeto -de_ Lei da_ Câmara
n' 153, de 1992 (n" 3.465/93, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que "Cria cargos na Carreira Policial Federal".
Sala das Sessões, 27 de janeiro de 1993. -Humberto
Lucena- Chagas Rodrigues- Odacir Soar_es- Nelson Wedekin.
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados na forma regimental.
Em votação o Requerimento n'103/93.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram ·permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu- -rará na Ordem do Dia da_ segunda sessão ordinária subseqüente.
._o SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Em..votação
o Requerimento n• 104/93.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Ãprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
· O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A Presidência
convoca s_essão extraordinária a -realizar-se hoje às 19 floras,
neste Plenário, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-1Discussão, em turno único~ do Parecer n'-' 21, de 1993,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n• 86, de 1993 (n' 16/93, na origem), através da
qual _o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do General-de-EXército Antonio Joaquim
Soares Moreira, para exercer o cargo de Ministro do Superior
Tribunal Militar na vaga decorrente da aposentad9ria do Ministro General-de-Exército Jorge Frederico Machado de
Sant'Anna.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e_59 minutos.)

Ata da 233 Sessão, em 27 de janeiro de 1993
78 Sessão Legis1ativa Extraordinária, da 498 Legislatura

- EXTRÁORDINÁRIAPresidência do Sr. LuCídio Portella
teira - Esperidiao Amin - Eva Blay - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg.- Garibaldi Alves Filho- Gerson Camata
- Gilbel"tó Miranda - Guilherme Palmeira - Henrique Al-:Alfonso Camargo - Albano Franco- Alfredo Campos · meida- Humberto LuCena - HydekéCFreftãS- iram Sarai- Almir Gabriel ._ Alufzío Bezerra - Álvaro Pacheco --Au- va - Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho -João Calreo Mello - Bello Parga - Beni Veras - Carlos De'carli mon- Joao França - Joao Rocha-: Jonas Pinheiro- JosaCésar Dias - Cfiagas Rodrigues - Cid Sãooia -ae Carvalho phat Marinho- José Fogaça- José Paulo Biso!- Josê Richa
Darcy Ribeiro - Dario Pereira - bíiceu Carneira·- DiValdo -José Sarney- Júlio Campos- Júnia Marise- Jutahy MagaSuruagy- Eduardo Suplicy- Elcio Álvares- ÉpitácioCafe- lhães- Juvêncio Dias- Lavoisier Maia - Levy Dias- Lou-.
ÀS 19 HORAS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
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remberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Luiz Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Marluce
Pinto - Mauro Benevides - Meira Fílho - Moises Abrao Nabor Júnior - Nelson carneiro - Nelson Wedekin - Ney
Maranhão - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan

-Pedro Simon- Rachid Saldanha Derzi- Ronan Tito- Valmir Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Lucídlo Portella) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 74 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1"' secretário procederá à Jeitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
OFÍCIO
DO SR. I• SECRETÁRIO DA CÁMARA DOS
DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte
projeto:
PROJETO DE LEIDA CÁMARA N• 3, DE 1993
(N• 965/91, na Casa de Origem)
(De Iniciativa do Presidente da República)
Institui normas gerais sobre desporto e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:_

CAPÍTULO!
Das Disposições Iniciais

Art. 1~ O desporto brasileiro abrange prátiC3S formais
e não~ formais e obedece às normas gerais desta Lei, inspirado
nos fundamentos constitucionais do Estado Democrático de
Direito.
§ I' A prática desportiva formal é regulada por normas
e regras nacionais e pelas regras internacionais aceitas em
cada modalidade.
§ 29 A prática desportiva não~fonnal é caracterizada
pela liberdade lúdica de seus praticantes.
CAPÍTULO II
Dos Princípios Fundamentais
Art. 2~ O desporto, como direito individual, tem como
base os seguintes princípios:
- - I -soberania, caracterizado pela supremacia-nacional na
organização da prática desportiva;
II- autonomia, definido pela faculdade de pessoas físi~
case jurídicas organizarem:..se p3ra a prática desportiva como
sujeitos nas decisões que as afetam; _
III- democratização, garantido em condiÇões de acesso
às atividades desportivas sem distinções e quaisquer formas
de discriminaçãO;
IV -liberdade, expresso pela livre prática do desporto,
de acordo com a capacidade e interesse de cada um, assodan~
do-se ou não a entidades do setor;
V -direito social, caracterizado pelo dever do Estado
~e fomentar as práticas desportivas formais e não~fonnais;
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VI- diferenciação, consubstanciado no tratalneiitõ específico dado ao desporto profissional e não-profissional;
VII- identidade nacional, refletido na proteção e incentivo às manifestações desportivas de criação nacional;
VIII -educação, voltado para o desenvolvimento integral do homem como ser autónomo e participante e fomentado
através da prioridade dos recursos-püblicos ao desporto educacional;
IX- qualidade, asse-gurado pela valorização dos resultados desportivos, educativos e dos relacionados à cidadania
e ao desenvolvimento físico e mOral;
X - descentralização, consubstanciado na organização e
funcionamento harmónicos de sistemas desportivos diferenciados e autónomos para os níveis federal, estadual e municipal;
XI -segurança, propiciado ao praticante de qualquer
modalidade desportiva, quanto a sua integridade física, mental
ou sensorial;
XII- eficiência, obtido através do estímulo à competência desportiva e administrativa.
CAPÍTULO III
Da Conceituação e das Finalidades do Desporto
Art. 39 O desporto como atividade predominantemente
física e intelectual pode ser reconhecido em qualquer das seguintes manifestações:
I - desporto educacional, através dos sistemas de ensino
e formas assistemáticas de educaçã-o evitando-se a seletividade, a hípercompetitividade cte seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral e a formação
para a cidadania e o lazer;
II- desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na promoção da saúde e da educação
e na preservação do meio ambiente;
III- desporto de rendimento, praticãdo segundo normas
e regras nacionais e inteni"aciOI:HfiS, -com a finalidade de obter_
resultados e _integrar pessoas e comunidades do Pafs e estas
com outras nações.
Parágrafo único. O desporto de rendimento pode ser
organizado e praticado:
· I - de modo profissional, caracterizado por remuneração
pactuado por contrato de trabalho ou demais formas contratuais pertinentes;
II - de modo profissional, compreendendo o desporto;
a) semi-profisSionai, expresso pela existência de incentivos materiais que não caracterizem remuneração derivãâa
de contrato de trabalho;
b) amador, identificado pela inexistência de qualquer forma de remuneração ou de inceriiiVos rita-tei:'iàis.
·

CAPÍTULO IV
Do Sistema Brasileira do Desporto

SEÇÂOI
Da Composição e Objetivos
Art. 49 O Sistema Brasileiro do Desporto compreende:
I - o Conselho Superior de Desportos;
II - a Secretaria de Desportos do Ministério da Educação e do Desporto;
III- o Sistema Federal, os Sistemas dos EStados, .do
Distrito Federal e dos Municípios, otganizãdos de forma autónoma e em regime de colaboração, integ~:ados por vínculo
de natureza técnica específicoS de cada modalidade desportiva.
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§ 1' O Sistema Brasileiro do Desporto tem porobjetivo
garantir a prática desportiva regular e melhorar-lhe o padrão
de qualidade_
§ :29 Poderão ser incluídas no Sistema Brasileiro de Desporto as pessoas jurídicas que desenvolvam práticas não-formais, promovam a cultura e as ciências do desporto e formam
ou aprimorarem especialistas.

SEÇÃOII
Do Conselho Superior de Desportos

Art. 5~' É criado o Conselho Superior de Desportos,
· órgão colegiado de caráter consultivo e normativo, representativo da comunidade desportiva brasileira, cabendo-lhe:
I -fazer cumprir e preservar os princípios e preceitos
desta lei;
II - oferecer subsídios técnicos à ehlboração do PlanO
Nacional de Desporto;
III- dirimir os conflitos de superposição de autonomias;
VI -emitir pareceres e recomendações sobre questões
desportivas nacionais;
V- estabelecer nonnas, sob a forma de resoluções, que
garantam os direitos e impeçam a utilização de meios ilícitos
nas práticas desportivas;
VI- aprovar os Códigos de Justiça Desportiva-e suas
alterações;
. VII - estabelecer prioridades para o plano de aplicaçãp
de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Despor~
tivo - FUNDESP, elaborado pela Secretaria de Desportos
do Ministério da Educação e do Desporto;
'
VIII- outorgar o Certificado de Utilidade Pública Des~
portivo;
IX- exercer outras atribuições constantes da legislação
desportiva.
Art. 6(' O Conselho Superior de Desporto será composto de quinze membros nomeados pelo Presidente da República, discriminadamente:
I - o Secretário de Desportos do Ministério da Educação
e do Desporto, ~embro nato que o preside;
II -dois, de reconhecido s3.ber desportivo, indicados pe~
lo Ministro da Educação e do Desporto;
III- um representante do Comitê Olúnpico Brasileiro;
IV -um representante das entidades de administração
federal do desporto profissional;
V - um representante das entidades de administração
federal do desporto não-profissional;
VI - um representante das entidades de prática do desporto profissional;
VII - um representante das entidades de prática do desporto não~profissional;
VIII- um representante dos atletas profissionais;
IX -um representante dos atletas não-profissionais;
X- um representante dos árbitros;
XI -um representante dos treinadores desportivos;
XII -um representante das instituições que formam recursos humanos para o desporto·;
XIII - um representante das empresas que apoiam o des-

porto;

-

XIV - um representante da imprensa desportiva;
§ 1~ A escolha dos membros do Conselho dar-se-á por
eleição ou indicação dos segmentos e setores interessados,
na forma da regulamentação desta lei.
§ 29 Quando segmentos e setores desportivos tornaremse relevantes e influentes, o Conselho, por- deliberação de'
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dois terços de seus membros, poderá ampliar a composição
do colegiado até o máXimo de vinte e nove conselheiros.
§ 3(' O mandato dos_conselheiros será de três anos, permitida uma recondução.
§ 49 Os conselheiros terão direito a passagem e diária
para comparecimento às reuniões do Conselho.

SEÇÃO III
Da Secretaria de Desportos
Art. 79 A Secretaria de Desportos do Ministério da
Educação e do Desporto tem por finalidade cumprir o papel
do Estado na forma do art. 217 da Constituição Federal.
SEÇÃOIV
Do Sistema Fedenll do Desporto

Art. 8• O Sistema Federal do Desporto tem por finalidade promover e aprimorar as práticas desportivas de rendimento.
Parágrafo único. O Sistema Federal do Desporto congrega as pessoas físicas e jurídicas de direito privado, com
ou sem fins lucrativos. encarregadas da coordenação, da administração, da normatização, do apoio e da prática do desporto,
bem como as incumbidas da Justiça Desportiva e, especialmente:
I -o Comitê Olímpico Brasileiro;
I I - as entidades federais de adminiStração do desporto;
III - as entidades de prática do desporto filiadas àquelas
-referidas no _inciso anterior.
Art. cr Ao Comitê Olímpico Brasileiro, entidade jurídica de direito privado, compete representar o País nos eventos olímpicos, no Comitê Olímpico Internacional e no movimento olímpico internacional e fomentar o movimento olím~
pico no território nacional, em conformidade com as disposições _estatutárias e regulamentares do Comitê Olímpico Internacional.
Art. 10. As entidades federais de administração do desporto são_ pessoas jurídicas de direito privado, com organização e funcionamentá-aut6nomos, e terão as competências
definidas em seus estatutos.
§ 1~ As entidades federais de administração do desporto
filiarão, nos termos dos seus estatutos, tanto entidades estaduais de administração quimtd entid3.des de práticã desportiva.
§- 2~' É facultada a filiação direta de atletas nos termos
previstos no estatuto da respectiva entidade,
Art. 11. As entidades de prática do desporto são pessoas jurídicas de direitO-privado, com ou sem fins lucrativos.
constituídas na forma da lei, mediante o_exercício do direito
de livre associação.
Parágrafo único. As entídades de prática desportiva poderão filiar-se, por modalidade, a entidades de administração
do desporto de mais de um sistema.
Art. 21. A cessão o_u tra-nsferência de atleta profissional
para entidade desportiva estrangeira observará as instruçóes
expedidas pela entidade federal de administração- do desporto
da modalidade._
Parágrafo único. Além da taxa prevista na alínea b do
inciso II do art. 44, nenhuma O\ltra poderá ser exigida, a
qualquer título, na transferência do atleta.
Art. 22. A participação de atletas profissionais em seleções será estabelecida na forma como acordarem a entidade .
de administração e a entidade de prática .desportiva ceden~e.
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§ 1"' A entidade convocadora indenizará a cedente dos
encargos previstos no contrato de trabalho, pelo período em
que durar a convocação do atleta, sem prejuízo de eventuais
ajustes celebrados entre estes e a entidade convocadora.
§ 2~' O período de convocação estender-se-á até a_reintegração do atleta à entidade que o cedeu, apto a exercer
sua atividade.

Art. 23.. ___ A atividade do atleta prOfissional é caracte- ·
rizada por remuneração pactuada em contrato com pessoa
jurídica, devidamente registrado na entidade federal de administração do desporto, e deverá conter cláusula penal para
as hipóteses de descumprimento ou rompimento unilateral.
§ 1~ A entidade de prática desportiva empregadora que
estiver com pagamento de salários dos atletas profissionais
em atraso. por período superior a três meses, não poderá
participar de qualquer competição, ofici8.1 ou amistosa.
§ 2~' Aplicam·se ao atleta profissional as normas gerais
da legislação trabalhista e da seguridade social, I_'essalvadas
as peculiaridades expressas nesta lei ou integrantes do contrato
de trabalho respectivo.
Art. 24. O contrato de trabalho do atleta profissional
terá prazo determinado, com vigência não fiiieiiõr a três meses
e não superior trinta e seis- meses.
·
Parágrafo único. De modo excepcional, o prazo do pri~
meiro contrato poderá ser de até quarenta ·e oito meses, no
caso de atleta em formação, não-profissional, vinculado à enti~
dade de prática, na qual venha exercendo a mesma atividade,
pelo menos durante vinte e quatro meses.
Art. 25. Às entidades de prática desportiva pertence
o direito de autorizar a fixação, translniSsão ou retransmissão
de imagem de espetáculo desportivo de que participe-m.
§ 1-? Salvo convenção em contráriO; viiife- por cerito do
preço da autorização serão distribuídos, em partes iguais, aos
atletas participantes do espetáculo.
§ 2~' O disposto neste artígo nãO Se aplica a flagrantes
do espetáculo desportivo para fins exclusivamente jornalísticos
ou educativos, cuja duração, no conjunto, nãq_exceda de três
minutos.
Art. 26. Na comercialização de imagens decorren-tes de
contrato -com a entidade de administração de desporto, as
entidades de prátiCa desportiva participarão ·com vinte Cinco-por cento do resultado da·cbntratação, cte modo proporcional
à quantidade de atletas que cada uma cedeu, ressalvados os
direitos assegurados no artigo anterior.
Art. 27. Caberá ao Conselho Superior de Desporto fixar o_ valor, os critériOs e condições pa-ra o pagamento da
importância denominada passe.
Art. 28. É vedada a participação de atletas não profissionais, com idade superior a vinte anos, ·em Competições
desportivas de profissionais.
Art. 29. É vedada a prática do profissiórialismo em
qualquer modalidade desportiva, quando se tratar de:
I -desporto educacional, seja nos estabelecimentos escolares de 19 e 2~' graus ou superiores;
II- desporto militar;
III- menores até a categoria de juvenil.
Art. 30. Será constituído uin Sisteina de segU:fO' obriga~
tório específico" para Os p:taticaiites desportivos profissionais,
com o objetivo de cobrir os riscos-a qtie e-stâó sujeitos, ptote~
gendo especialmente os praticantes de alto rendimento.
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CAPÍTULO VII
Da Ordem Desportiva
Art. 31. No âmbito de suas atribuições, cada entidade
de administraçãO do desporto tem competência para decidir,
de ofício ou quando lhe for submetida pela parte interessada,
as questões relativas ao cumpriinentO das normas e regras
desportivas.
Art. 32. É vedado às entidades federais de administração do desporto intervir na organização e funcionamento de
suas filiadas.
§ to Com o objetivo de manter a ordem desportiva,
o respeito aos atos emanados de seus poderes internos e fazer
cumprir os ates legalmente expedidos pelos órgãos ou representantes do poder público, poderão ser aplicadas, pelas entidades de administração do desporto e de prática desportiva,
as seguintes sanções:
I - advertência;
II -censura escrita;
Jll-multa;
IV- su~_pensão;
_
V- desfiliação ou desvinculação.
§ 29 A aplicação das sanções previstas nos incis-os I,
II e Ill do parágrafo anterior não prescinde do processo_administrativo no qual sejam assegutádós 6 contraditório e a ampla'
defesa.
§ 39 As penalidades de que tratam os incisos IV e V
do § 19 deste artigo só serão aplicadas após a decisão definitiva
da Justiça Desportiva.--- - Art. 33. ___ Quando se adotar o vot_o plural, a quantificação ou ponderação de votos observará, sempre, critéri9s
técnicos e a classificação itaS Ci:mipetiÇõeS Oficiais proniô'VÍdas
nos últimos cinco anos ou em. período inferiOf, sem prejuízo
de outros parâmetros estabelecidos em regulamento.

CAPÍTULO VIII
Da Justiça Desportiva

Ari. 34. A Justiça Desportiva a que se referem os §§
l9 e 29 do art. 217 da Constituição Federal, e o art. 33_ da
Lei n' 8.028, de 12 de abril de 1990, regula-se pelas disposições·
deste capftulo.
Art. 35. · A ·organiZação, o funcionamento _e as atribuições da Justiça DesPortiva~ limitadas ao processo e_jUigarrieiitO
das infrações disciplina~ês e às competições desportivas, serão
definidas em Códigos.
§ 1' O.s Códigos de Justiça dos desportos profissional
e não-profissional serão propostos pelas entidades federais
de administração do desporto para aprovação pelo Conselho
Superior de Desportos.
§ .2• As transgressões relativas à disci)>lina e às competições desportivas sujeitam o infrator a:
I - advertância;
II -.eliminação;
m- exclusão de campeonato ou torneio;
IV- indenização;
_
V- interdição de praça de desporto;
VI -multa·
VII- perd~ de mando do campo;
VIII- perda de pontos;
IX-:- perda de renda;
X- suspensão por partida;
XI- suspensâ? por prazo;
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§ 3'i' As penas pecuniárias não serão aplicadas a atletas
não-profissionais.
-- Art. 36. Aos Tribunais de Justiça Desportiva, unidades
autónomas e independentes das entidades de administração
do desporto de cada sistema, compete processar e julgar,
em última instância, as questões de descumprimento de normas relativas à disciplina e às competições desportivas, sempre
assegurada a ampla defesa e o contraditório.
§ 19 Sem prejuízo do disposto neste artigo, as decisões
finais dos tribunais de Justiça Desportiva são impugnáveis,
nos termos gerais do direito, respeitados os pressupostos processuais estabelecidos nos§§ 19 e 29 do art. 217 da Constituição
Federa).
§ 29 o-·recutso-ao~f.pcter Judiciário não Prejudica os
efeitoS desportivos validamente produzidos em conseqüência
da decisão proferida pelos Tribunais de Justiça De~potiva.
Art. 37. As entidades de administração do· despOrto,
nos campeonatos e competições por elas promovidos, terão
como primeira instância a Comissão DiScipliiüif integrhd3 Por
três membros de sua livre nomeação, para aplicação imediata
das sanções decorrentes de infrações cometidas durante a_s
disputas e constantes das súmulas ou documentos similares
dos árbitros, ou ainda, decorrentes de infring_ência ao regula-_
menta da respectiva competição.
. __
- . . --§ 1-? A Comissão Disciplinar aplicará sanções em procedimento sumário.
§ 2<:> Das decisões da Comissão DisCipiliiar caberá recurso aos Tribunais Desportivos, assegurados o. contraditório- e
a ampla defesa.
§ 39 O recurso a que se refere o parágrafo anterior será
recebido com efeito suspensivo quando a penalidade exceder
de duas partidas consecutivas ou quinze di~s.Art. 38. O membros do Tribunal de Justiça Desportiva
exerce função considerada de relevante interesse público e,
sendo servidor público, terá abonada suas faltas, computando-se como de efetivo exercício a participaçáo nas respectivas
sessões.

Art. 39. Os Tiiblinais de Justiça Desportiva serão compostos no mínimo por oito e no rri"áximO por onze membros,
sendo:
I -três indicados pelas entidades de administi"açãó- do
desporto;
·
I I - três indicados pelas entidades de prática desportiva
que participem de competições oficiais de- diViSão principal;
III - trés advogados com notório saber jurídico desportivo, indicados·pela Oi'dení dos Advogados. do Brasil;
IV- um representante dos árbitros, por estes indicado;
V- um representante dos atletas, por estes indicado;
§ O mandato dos membros dos Tribunais de Justiça
Desportiva será de, no máx:inio, quatro anos;ifcfrmitida ape-nas
uma recondução.
§ 29 - É Vedado _a dirigentes desporÜv;s _das -e-ntidades
de adiministra:Ção e das entidades de prática=--õ- exei-cício de
cargo ou função-na Justiça DesportiVa~ exceçâo féita aos IDembras de Conselho Deliberativo das entidades de prática desportiva.
§ 3'~' As funções de _membr_os dos Tribu,pais de J ustíça
Desportiva são consideradas de relev~te in~eresse e ~~pare
cimento às reuniões ordinárias dos Tnbunats tem pnondades
sobre qualquer cargo ou função pública de que sejam titulares
seus i~tegrantes,
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. CAPÍTULO IX
Dos Recursos para o Desporto

Art. 40. Os recurso-s necessários ã excuçâo da POlítica
Nacional do Desporto serão assegurados em progra~nas de
trabalhos específicos constantes dos Orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além dos
provenientes de:
I - fundos desportivos;
II - receitas oriundas de concursos de prognósticos;
m- doações, patrocínios e legados;
IV- prêmios de concursos de prognósticos não reclamados nos prazos -regulamentares;
-v--_ incentivos fiscaiS previstos eÍn lei;
VI -outras fontes;
Art. 41. Ao Comitê Olímpico Brasileiro é contedida
autorização para importar, livr~ de t~butos deferais, equipamentos, materiais e componentes destinados, exclusivamente,
ao treinamento de atletas, às competições_d~sportivas do seu
progrania de tfabalho e aoS programãs de entidades federais
de administração do desporto que lhes sejam filiadas ou vinculadas.
§ 19 O Ministério da Fazenda poderá, mediante proposta do Comitê Olímpico Brilsileiro, estender o benefício
previsto neste a:rtigo às entidades de prática despo!'!iva e aos
atletas integrantes do Sistema Federal do DespOrto, para
execução de atividades relacionadas com a melhoria do desempenho das representanções desportivas nacionais.
--- § 29 É vedada a comercialização dos equipamentos, materiais e componentes importados com benefícios pieViStos
neste artigo.
§ 3'~' _ Os equipamentos, materiais e componenteS importados poderão ser definitiVamerite transferidos para as entidades e os atletas referidos no§ 19, caso em· que, para os fins
deste artigo, ficarão equiparados ao- iin~rtador.
. ..
§ 4~ A infringência do disposto neste artfgó inabilita
definitivamente o infrator aOs benefícios nele previstos, sem
prejuízO daS sanções e do recolhimento dos tributos dispensados, atualizados monetariamente e acrescidos das cominações previstas na legislação pertinente.
Art. 42. Para efeito de Imposto de Renda, poderão
ser abatidas da renda bruta, ou deduzidas do lucro, as contribuições ou doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas às
entidades de administração de desporto, às de prática desportiva e aos atletas.
.
§ 19 O abatimento realizado por pessoa física, nos termos -deste artigo, não poderá execeder o limite fixado pelo
Ministério da Fazenda.
§ 29 O total das contiibuições ou doações admitidas como despesas operacionais não poderá exceder. em cada exercí ·
cio, a cinco por cento do lucro operacional da empresa, ante~
de "cqmputada essa dedução.
. _
§ 3-? Equipara-se à doação a compra de mgressos de
espetáculo desportivo por pessoa jurídica para distribuição
gratuita a seus empregados, com o objetivo de proporcionar-lhes lazer.
Art. 43. Por unificação do_Fundq de As_sistência __ao.
Atleta Profissional de que trata a Lei_n9 6.269~ ~e :?4 de novembro de 1975, com o Fundo de Promoção ao Esporte Amador
de que trata a Lei n9 7.752, de 14 de abril de 1989, fica criado
o Fundo Nacional de Desenvolvimento Desportivo- FUN. DESP como unidade orçamentária destinada a dar apoio
finan~irO a programas e projetas de caráter desportivo qtie
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se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes_ da Política Nacional do Desporto.
_
__
§ 19 O Fundesp será gerido como órgão autónomo viilculado à Secretaria de Desportos do Ministério da Educação

e do Desporto, observado o disposto no inciso VII do art.
59 desta lei.
§ 29 O Fundesp terá duas contas espeCíficas: uma desti-

nada a fomentar o desporto não profissional, e, outra, à assistência ao atleta profissional e ao em formação.

Art. 44.

Para o funcionamento do Fundesp ficam cria-

dos os_cargos de: um Secretário Executivo, código DAS-101-5;
um Chefe de Ga~inete! có_c;J.igo DAS-101.4; três Oiretores,
Código DAS-101.4; um Consultor Jurídico, código
DAS-101.4; seis Coordenadores, cótligo DAS-101.:); três Assessores, código DAS:102,2;dozeChe(es de Divisão, código
DAS-102.2, quinze Chefes de Seção, Código FG-1. ·
Parágrafo único.
POder Ex-ecutivo disporá, em regulamento sobre a organização e funcionamento do Fundesp
num prazo de sessenta dias após a publicação desta lei .•
Art. 45. Constituem recursos dá Fundesp:
I -para fomento -ao desporto não-profi~S:ional:
_ a) receitas or1.undas de _concursos de prognósticos pre"vistos em lei;
b) adicional de nove vírgula vinte e nove por cento. incidente sobre cada bilhete, permitido o arredondamento do
seu valor, feito nos concursos 9e prognósticos a que se referem
o Decreto-Lei n~ 594, de 27 de maio de 1969, e a Lei n~
6.717, de 12 de novembro de 1979, destinado ao cumprimento
do disposto neste inciso;
c) doações, legados e patrocfnii:>s;
-d) prémios de concursos de prognósticos não reclamados;
e) benefídos fiscais concedidos em lei;
O outras fontes.
II -para assistência ao atleta profissíonal e ao em forma- '
ção:
- a) um por cento do valor do contrato de atleta profissional pertencente ao Sistema Federal do Desporto, devido
--- -- -e recolhido pela entidade contratante;
b) um por cento do valor da indenização fixa~ pela entidade cedente, no cas~ ~e cessão de atleta a entidade estrangeira;
c) um por cento da arrecadação proveniente das competições organizadas pelas entidades federais de aministração
do despqrto profissiorial;
d) penalida~_e~ disciplinares pecunciárias aplicâdas aOs
atletas profissiO~~is pelas entidades de prátiCa desportiva, pelas de administração do desporto ou pelos tribunais de Justiça
Desportiva;
e) receitas oriundas de concurSos _de prognósticos previstos em lei;
f) dotações, _auxílios e _s_ubvenções da União, dos Estados,
do DistritO Federal e dos Municípios;
g) doações, legados e outras receitas eventuais.
Art. 46. Os recursos do Fundo Nacion,a! de Desenvolvim:ertto DeSportiVo terão ·a seguinte- destinaçãO:
I - para o desporto não-profissional:
a) desporto educacional;
b) desporto de rendimento, nos casos de Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, Jogos Pan-Ameficanos e Jogos
Sul-Americanos;- .
__
c) desporto de criação nacional;
__
_
d) capacitação de recursos humanos;_ cientistas desportivos, professores de educação física e técnicos em desporto;

·-a

~

~
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e) apoio a projetas de- pesquisa, documentação e informação;
~ f) construção, aplicação e recuperação de instalações desportivas;
II -para o desporto profissional, através de sistema de
assistência ao atleta pi-ofissional e ao em formação, com a
finalidade de promover sua adaptação ao mercado de trabalho, qua-ndo deixar a atividade;
i l l - para apoio técnico-e admistrativo do Conselho Superior do Desporto.
Art. 47. A arrecadação obtida em ca-da teste da Loteria
Esportiva Federal terá a seguinte destinação:
I quarenta e cinco por cento para pagamento dos prêmios, incluído o valor cOrrespondente ao imposto sobre a
renda;
II_- vinte por cento para a Caixa Econômica Federal,
destinados ao custeio total da administração dqs concursos
de prognósticos desportivos;
III -dez por cento para pagamento, em parcelas iguais,
àS entidades de prática desportiva, constantes do teste, pelo
uso de suas denominações ou símbolos;
_IV- dez por cento para pagamento da contribuição à
seguridade social;
V- _quinze por cento para o Fundesp.
§ 1~ O repasse dos valores provenientes do inciso III
deste artigó será distribuídu proporcionalmente aos clubes
integrantes da 1~ diVisão de futebol profissional de cada estado
da Federação, com base na arrecadação dos campeonatos
regionais -do ano -anterior.
-§ 2~ Fica estabelecido o limite para cada estado da Federação em vinte por cento da arrecadação total, sendo o excedente rateado proporciqnalmente entre os demais estados._
Art. 48. Anualmente, a renda líquida total de um dos
testes da Loteria Esportiva Federal será destinada ao Comitê
Olímpico Brasileiro para o treínamento e as cõnipeti"ções preparatórias das equipes olímpicas nacionais.
Parágrafo único. Nos anos de realização dos Jogos
Olímpicos e dos Jogos Pan-Americanos, a renda líquida total
de um segundo teste será destinada ao Comitê Olím'pico Brasileiro, para o atendimento da participação de delegações nacionais nesses eventos.
Art. 49. Anualmente, a renda líquida total d~ _um dos
testes da Loteria EspOrtiva Federal será destinada à entidade
federal de administração do futebol, para a realização-do campeonato brasileiro da modalidade.
§ 1~ Nos anos de realização do Campeontato Mundial
de Futebol, a renda líquida total de um segundo teste será
destinada à entidade de administração federal do futebol para
o atendimento da participaÇão da delegação brasileira no envento.
§ 2~ Nos anos de realização de eliminatórias para a Copa do Mundo de Futebol, a renda líquida total de um terceiro
teste será destinada à entidade de administração federal do
futebol para o atendimento da participação da delegação brasileira no evento.
- --Art. 50. OS ~e-cursOS -fiD-arice'irOs coiJ:eSpolldente.S ·'"às
destinaç6es previStas no iilcisO Iir" do art. 47 e nos arts. 4S
e 4_9 dest~ lei_ cqn~tituem reccit~:; própri1~ dos beneficiários,
que lhes serão entregues diretamcnte pela Caixa Econômica
Federal até o décimo dia útil após a ocorrência do fato gerador.
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CAPÍTULO X

Das Disposições Gerais

Art. 51. Os dirigentes, unidadeS ou órgãos de entidades
de administração do desporto inscritas no registro público
competente, não exercem função delegada pelo poder público
nem são considerados autoridades públicas para os efeitos
da lei.
Art. 52. A Secretaria de Desportos do Ministério da
Educação e do Desporto ex-pedirá instruções e desenvolverá
ações para o cumprimento do disposto no inciso IV do art.
217 da Constituição Federal e elaborará projetas de prática
desportiva para pessoas portadoras de deficiência.
_
Art. 53~ . As entidades desportivas internacionais, ·com
sede permanente ou temporária no País, receberão dos poderes públicos o mesmo tratamento dispensado às entidades
federais de administração do desporto~

Art. 54. Será considerado como de efetivQ exercício,
para todos os efeitos legais, o período em que o atleta, servidor
público civil ou militar, da Administração J:»úblici direta, indireta, autárquica ou fundacional, estiver convocado para -integrar representação naciona! em competição desportiva-no PatS
ou no exterior.
·
·
§ I' o período de convocação serfdefiilido pela entidade federal de administração da respectiva modalidade desportiva, cabendo a esta ou ao Comitê Olímpico Brasileiro fazer
a devida comunicação.
___ _
__ _
§ 2 9 O-disposto neste aitigo apliCa-se, também, aos profissiOnais especializados e dirigentes~ quando indispensáveis
à composição da delegação.
Art. 55._ Os sistemas de ensino da União, dos EstadoS,
do Distrito Federal e dos Municípios, bem como as instituições
de ensino superior, definirão normas específicas para·a verificação do rendimento e o controle de freqüêncja dos estudantes
que integrarem representação desportiVa n-aCfonai, de forma
a harmonizar a atividade desportiva com os interesses relacionados ao aproveita:inerito e à promoção esc;9lar._
_ -~Art. 56. Fica iils.títli(áo o·Diá dO Desporto; a· ser come---morado no dia 19 de fevereiro.
·
Art. 57. A denomínação e os ,Símbolos de entid-ades
de administração ao· desPorto ou de pr&.tita desportiva, são
de propriedade exclusiva dessas entidades, contando com proteção legal válida para todo o território naci_onal, por tempo
indeterminado, sem necessidade de registro ou averbctção no
órgão competente.
Parágrafo único._ A garantia legal oútorgada.-às entida-·
des referidas neste artigo permite-lhes o uso co:merciat de .
sua denominação e de seus símbolos.
Art. 58. _São vedadOs o registro e o u~Ó. par"á ffÕS cOmerciais, como· marca·ou emblema, de qualquer sinal que consista
no símbolo olímpico ou que o conten~a. exceto me:di~p:te
prévia autorização do Comitê Olímpico Brasileiro."

Art. 59. As entidades de direção e de prática desportiva
filiadas a entidades de administraçãO em·; no mínimO,' três
modalidades olímpicas, e que comprovem, itil: fOrma da regulamentação desta lei, atividade e a participação em Competições
oficiaís organizadas pela mesma, credenciar-se-ão na Secretaria da Fazenda da respectiva Unidade da Federação para
promover reuniões destinadas a angariar recurs_Os para o fomento do desporto, mediante sorteios de modalidade denominada "Bingo", ou similar.
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§ 19 O órgão competente de cada Estado e do Distrito
Federal nonnatizará e fiscalizará a realíiação dos eventos de
que trata este artigo.
· § 29 Quarido se tratar de entidades de direção, a comprovação de que trata o caput deste artigo limitar-se-á à filiação
na entidade de direção nacion,al ou i:il.ieTnaCional.
Art. 60.. Os árbitros e auxiliares de arbitragem poÇerão
constitUir associações nacionais e estaduaís, por modà.lidade
desportiva ou grupo de modalidades, objetivando o recrutamento, a formação e _a prestação de serviços às __ entidades
de administração do desporto.
-Parágrafo único. Independentemente da constituição
das associações referidas no caput deste artigo, os árbitros
e auxiliares de arbitragem não têm qualquer vínculo empregatício com as entldades desportivas diretivas onde atuam,
e a sua remuneração conio autónomos, exonera tais entidades
de quaisquer oUtras responsabilidades trabalhista~_e _previdenciárias.
Art. 61. Em campeonatos ou torneios regulares com
mais de uma divisâo, ã.s entidades de administração do_ desporto determinarão em seus regulamentos o princípio do acesso e descenso, observado sempre o critério técnico.
ArL 62. É vedado aos administiãdores e membros de
Conselho Fiscal das entidades de prática desportiva o exercício
de cargo ou função nas entidades de adminíStraÇão dõ- des::
~-

··. .

~

...

······

· Art. 63. Nas Forças Armadas os desportos serão praticados sob a direção do Estado~Maior das Forças Armadas
e do órgão especializado de cada Ministério Militar.
Art. 64. O calor do adicional previsto na alínea b, do
inciso I, do art. 45 desta lei não será computado no montante
da arrecadação das apostas para fins de cálculo de prêmios,
rateios, tributos de _qualquer múureza ou taxas de administração.
Parágrafo único. Trimestralmente a Caixa Econômica
Federal apresentará à Secretaria de Desportos do MiniStério
da Educação e do Desporto balancete com o resultado da
receita proveniente do adicional m_encionado no caput deste
artigo.
Art. 65. Do_ adiciOnal de nove vírgula vinte e nove por
cento de que trata a alínea b, do inciso I, do art. 45 desta
lei, a parcela de dois vírgula setenta e oito pontos percentuais
será repassada às Secretarias de Esportes dos Estados e do Distrito Federal ou órgãos que detenham atribuições semelhantes na área do desporto, proporcionalmente ao montante
das apostas efetuadas em cada Unidade da Federação, para
aplicação segundo o disposto no fiiciso I, do art. 46.
CAPÍTULO XI
Das Disposições Transitórias

Art. 66. Até a regulamentação do valor do passe, prevista no art. 27 desta lei, prevalecem as Resoluções n9 ~ 10,
de 10 de abril de 1986 e 19. de 6 de dezembro de 1988,
do Conselh()Nacional de Desportos.
"· ·
Ârt. 67. Fica extiQto o Conselho Nacional de Desportos.
__
.
Art. 68. Até a aprovação dos Códigos de Justiça dos
Desportos Profissional e não-P~ofissíonal, coiltinuam ein v~gor
os atuais Códigos.
Art. 69. As atuais entidades federais de_ adminiStrãçâ()
do desporto, no prazo de _cento e oitenta d~as a contar da
publicação desta lei, realizarão assembléia geral para adaptar
seus estatutos às normas desta lei.
o

_

---

_
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§ }9 Em qualquer hipótese respcitarwse-ão·osmandatos
em curso dos dirigentes legalmente constituídos.
§ zo A inobservância do prazo fixado no caput deste
artigo sujeita·aen.tl.dade infratora ao cancelamento do Certificado de Utilidade Pública Desportivo que lhe houver sido
outorgado e importará na sua exclusão automática do Sistema
Federal do Desporto até que se concretize e seja averbada
no registro público a referida adaptação estatutária.
Art. 70. No prazo de sessenta dias contados da vigência
desta lei, a Caixa Êconômica Federãl Promoverá a implantação dos registres_ de processamento cletrônícO, necessários
à cobrança do adicionai a que se refere a alínea b, do inciso
!, do art. 45.
Art. 71. O Poder-EXecutivo regUlamentará os dispostos
nesta lei no prazo de cento e vinte dias.
Art. 72. Esta lei eiltra em vigor nã data de sua publi~
cação.
Art. 73. Revogam-se as Leis n~ 6.251, àci 8-de outubro
de 1975, 6.269, de 24 de novembro de 1975, o Decreto-Lei
no 1.617, de 3 de março de 1978, o Decreto-Lei no 1.924,
de 20 de janeiro de 1982·, o art. soda Lei no 7.787, de 30
de junho de 1989, a Lei n' 7.92J;de 12 de dezembro de
1989, o art. 14 e o art. 44 da Lei n" 8.023, de 12 de abril
de 1990, o art. 26 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
o inciso Vlll do art. 5o da Lei n• 8.313, de 23 de dezembro
de 1991, e demais disposições em contrário.
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Salienta-se que, por orientação de V. Ex•, o esboço inicial
deste anteprojeto. após divulgado nacionalmente, submeteuse, durante três meses, sem restrições ou discriminações, a
debates, análises, seminários, críticas e sugestões de especialistas, de entidades diretivas, associações e representantes dos
diversos segmentos desportivos do País. Concluída a etapa
de ampla consulta à sociedade desportiva, esta versão final
do anteprojeto contempla e reúne mecanismos--e ·estratégias
para enfrentar as viscissitudes _e __desafios do desporto brasileiro, a par de amalgamar inovações radicais e revolucionárias,
de modo a_ que o emergente modelo d~sportivo contribua,
eficazmente, para o desenvolvimento e democratização do
desporto, direito e objetivo comum de todos nós.
Impende realçar a redefinição dos papéis até então desempenhados pela Secretaria dos Desportos, Conselho Nacional de Desportos, União, Estados, Municípios, entidades dire~vas, associações e demais órgãos públicos e privados para
que dêem seu contributo, por intermédio do desporto, aos
processos de mudança social, de formação educacional e de
consolidação da identidade cultural do povo brasileiro.
Esta proposta cria condições para uma nova era desportiva, seja fortalecendo a iniciativa privada, seja reduzindo
a interferência do Estado nas ath·idades desportivas com a
mantença dos controles e formalidades imprescindíveis, seja
afastando qualquer atuação cartorial e policialesca que iniba
a criatividade e tolha a autonomia dos diversos segmentos
desportivos, tudo isso com o objetivo de implementar, a partir
das diversas e diferenciadas realidades regionais, uma demoMENSAGEM N' 168
cracia desportiva.
Excelentíssimos Senhores Mcmbros_do Congresso NacioO momento atual exige que se deflagre uma nova mentana1:
lidade desportiva por força das mudanças reais, corajosas e
Nos termos do art. 61 da ConstítüiÇão Federal, tenho
irreversíveis que demandam envolvimento, maturidade, mobia honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelênlização de forças e construção de um novo sentido de responsaciaS, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Secrebilidade social, até porque o deporto deve ser entendido como
táriO dos. Desportos -da Presidência da República, o anexo
meio efetivo de promoção do homem e melhoria da sociedade.
Projeto de Lei que "Institui normas gerais sobre desportos
Para edificar este ínovador modelo desportivo. a Secree dá outras providências".
taria dos Desportos pautou-se pelas linhas mestras e pontos
Brasflia, 22 de abril de 1991. - Fernando Collor.
axiais a seguir explicitad_os:
a) afastar da legislação desportiva qualquer filosofia auE.M. N' 002/91
toritária, disciplinadora, controladora, centralizadora, restriBrasllia, 28 de fevereiro de 1991
tiva, elitizante e protetora de interesses pessoais e de grupos;
b) dotar as entidades deSportivas de instrumentos legais
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
A inclusão do desporto na Cãrta Magna de 1988, fez ' capazes de possibilitar uma plástica organização e um flexível
exsurgir a imperiosidade de normas infraconstitucion~is, não
mecanismo funcional que permitam o eficiente alcance de
só para dar aplicabilicade e operacionalidade aos princípios
seus objetivos, delimitando a autonomia desportiva (art. 217,
e diretrizes insculpidos na Lei Maior, mas também para conceI da Constituição Federal) para que ela não se transfunda
ber um novo arcabouço legal que corrija ãs distorções, os
em independência, nem em insubordinação às normas gerais,
víci6s históricos e os impedimentos de ordem prática que iniSeja para ~ssegurar unidade e coerência ao ~istema desportivo,
bem a mudança do arcáico perfil desportivo do País.
seja para resguardar os interesses gerais e superiores do desCom esse propósitO foi elaborada esta proposta de anteporto, especialmente na prevenção e repressão da violência
e da dopagem desportiva;
projeto de normas gerais na busca de horizontes mais ditarc) materializar, no pJano -desportivo. a predominante figados para que o desporto brasileiro categorize-se como direilosofia de desestatízaçáo, descentralização, desregulamentato do cidadão, converta-se em dever do Estado e se transforção e desburocratização, elidindo a intromissão estatal nos
me, principalmente, em responsabilidade social de todos.
A relevância crescente do desporto como fenômeno soassuntos interna corporis da administração dos entes desporcial, económico, político e cultural, aliada às mutações constitivos, sobretudo quando o "paternalismo financeiro federal"
tucionais, provocaram uma revogação fática e jurídica de signino desporto tornou-se desarrazoado, ficando a aplicação de
recursos públicos no setor desportivo atrelada às diretrizes
ficativa parcela da legislação desportiva brasileira, daí a necessidade inadiável de mudar, de remover obstáculos, de eliminar
condensadas nos incisos II e IV do art. 217 da Constituição
resistências e de promover o ajustamento das estruturas desFederal;
portivas às exigências da vida naciOri.ãl, serp. olvidar as inúmed) embutir nas normas desportivas, quando cabível, ''o
ras restrições de caráter financeiro e institucional que refream
tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não
__e demarcam a atuação do legislador desportivo.
profissional" (art. 217, III da Constituição Federal), derruindo
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uma injustiça de meio século da legislação desportiva, pois,

a verdadeira lei da igualdade consiste em tratar-desigualmente
os desiguais, na medida em que se desigualam;
e) possibilitar às entidades de prática dos desportos cons~
tituir-se com ou sem fins lucrativos, tarifo
·respeito à liberdade associativa, quanto peló reConhecimeritode que o espetácuJo desportivo é hoje produto mercantil de primeira magnitude pelos interesses económicos que enVolve;
-- f) deixar-que cada entidade desportiva, no exercício de
sua autonomia adote, estatutariamente, a tipologia de veto
que mais se ajuste à sua realidade e aos princípios democráticos e representativos, desfazendo a imPosição exclusivista
do voto unitário, além de procurar harmonizar a duração
máxima dos mandatos com o ciclo olímpico ou a pei:iodicidade
das competições mundiais;
g) fazer com que o direito de voto, no plano desportivo,
brote da participação efetiva dos filiados nas competições das
respectivas entidades, o que, na praxis, obsta o voto dos que
não participam das disputas e garantir o exercício desse direito
àqueles que competem nos eventos desportivos, sendo esta
a alternativa para combater os feudos eleitorais e expungir
os abusos económicos e vícios nefastos comprometedoreS âa
legitimidade _do processo eleitoral~desportivo;
h) compatibilizar direitos e deveres _das pessoas envol-'
vidas com o desporto profissional, especialmente pautando
os lineamentos básicos do contrato de trabalho do atleta profis~
sional no intuito de resguardar os investimentos de formação
de novos valores das entidades desportivas empregadoras,
sem no entanto "coisifícar" os atletas;
i) consolidar uma nova política distributiva dos recursOs
da Loteria Esportiva Federal, destinando toda renda líquida
-25% (vinte e cinco por cento) -de cada teste exclusiva~
mente à área desportiva, seja porque o desporto é "dever
do Estado" _(art. 217, caput, da ConstituiçãO Federal), seja
porque esta canalização categoriza-se como investimentO so~
cial que contribui efeti vamente para prevenir e minimizar os
problemas de saúde e de delinqüéncia infanto~juvenil;
j) conjugar diversas medidas de proteção e fomento às
práticas desportivas (art. 217, caput da Constituição Federal),
sem exigir a alocação de recursos públicos, configurando~se
como benefícios não~onerosos para o Estado;
I) regular, em lei, os ditames constituciOnais referentes
à Justiça Desportiva (parágrafos primeirO e segundo do art.
217 da Constituição Federal), conjugando os princfpios que
informam os procedimentos administrativos e judiciais com
as especificidades próprias da atividade desportiva, outorgando à matéria a flexibilidade exigível no mundo jurídico~des~
portivo, e, dotando-a da rapidez e confiabilidade necessárias
às decisões dos litígios desportivos disciplinares e competi~
tivos·
:U.) objetivar as relações da teoria com a prática, conci~
liando o fundamental com o circunstancial, transformando
a retórica em ações concretas, pluralizanâo e democratizando
a oportunidade de acess_o_ à prática desportiva como direito
do cidadão e um dos componentes da justiça social.
A organização federativa do País não admite administração hierarquica unitária do desporto.
O sistema desportivo baseado na pirâmide tradicional
- clubes, ligas, federações, confederações, COB, CND está ultrapassado, e, nenhum governo poderá hoje levar a
cabo qualquer política profícua de desenvolvimento desportivo, sustentando-se na centralização de meios. Só uma via
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parece transitável, especialmente no desporto de alto rendimento; a pluralidade de sistemas, compostos de organizações
públicas e privadas, respeitando~se a autonomia, a criatividade, o espaço físico e a legitimidade política de cada ente
com vista à materialização do processO de descentralização
-desportiva. Aliás, esse modelo desportivo poliárquico que congrega componentes hierárquico, federativo~ descentralizador
pressupõe autonomia e capacidade de decisão. Sem tais provi~
déncias não há como suprimir, de um lado, uma área congestionada e detentora de grande concentração desportiva, onde
escasseia racionalidade interna, e, do outro, vasta área deprimida, vivendo os graves problemas de desertiffCação desportiva.
O Sistema Nacional do Desporto arquitetado será integrado dos órgãos públicos e das pessoas físicas e jurídicas de
direito privado, com ou sem fins lucrativos, encarregados da
supervisão, da administração, da normatização, do apÕio ou
da prática do desporto, bem como da Justiça Desportiva:,
que se incumbirão do desenvolvimento das respectivas modali~
dades desportivas e do aperfeiçoamento das representações
nacionais, sem inibir-se a descentralização, regionalização e
municipalização das práticas desportivas formais e rião for~
mais. Com esta estrutura sistêmica permitir~se-á a "elaboração
de uma Política Nacional do Desporto revestida de transparência, continuidade e eficácia, objetiVando proporcionar o
máximo de possibilidades ao maior número de pessoas.
São compreensíveis, por sentimentais, -os protestos de
nostalgia dos que não se conformam com a chegada daquilo
que ainda ontem era o futuro. Mas o certo, Senhor Presidente,
é que não se pode deíxar de implantar as rafzes da transformação desportiva e de atender ao anseio da comunidade por
soluções consistentes e adequadas à contemporaneidade das
questões desportivas brasileiras, que a proposta de anteprojeto
ora submetido a Vossa Excelência concretiza, ordenadamente, e em rigorosa obediéncia aos mandamentos constitucionais.
Com prOtestos de -prOfundo respeito e admiração, - Arthur Antunes Coimbra, Secretário.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL- 1988

................................ :.riTül.ü.ii .............................. ..
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO li!
Da Nacionalidade
Art. 12. - São brasileiros:
§ 19 Aos portugueses com residência permanente no
País, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão
atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro nato, salvo os
casos previstos nesta COnStituição.

.....· ...............-, .................-.. ..... ""' ............... " ....... ..... .. .
;

TÍTULO III
Da Organização do Estado

-

-
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§ z~ .Ajustiça desportiva terá o prazu maximo de sessenta dias, contados da instauração do processo, para proferir
decisão final .

CAPÍTULO II
Da União

...................................... ...................-...................... .
_

Art. 24. Compete à União, aos Estados· e ao DistritO
Federal legislar concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro, peniiC:mciário, económico e urbanístko;
II- orçamento;
III- juntas comerciais;
IV- custas dos serviços forenses;
V -produção e consumo;
VI- florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, prote_ção do meio
ambiente e controle da poluição;
VII- proteção ao patrimóniO histórico, cultural, artís-tico, turístiCo e paiSagístico;
VIII- responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e_direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
- IX -educação, cultura, ensino c desporto;
X- criação, funcion~·mento e prOcesso _do juizado de
pequenas causas;
·
·XI- procedimer1to _e~ maté~ia processual;
XII- previdência social, proteção e_defesa da saúde;
XIII- assistência jufídica e defensaria pública;
XIV- proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;
XV- proteção à infância e à juventuâê·;--_
XVI- organização, garantias, direitos e deveres das policias civis.
§ 1" No âmbito da legislação concorrente, a competência da União Iimitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 29 A competência-da União paiilli::gislarsobre normas
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.
§ 39 Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender
a suas peculiaridades.
-

LEI N' 6.269, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1975
Institui sistema de assistência complementar ao
Atleta Profissional e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu saneio·
no a seguinte Lei:
Art. 1" É instituído, nos termos desta Lei, sistema de
assistência complementar ao Atleta Profissional.
Art. 2~ A assistência complementar será basicamente
de natureza educativa e visa a possibilitar ao atleta profissional, que deixar de exercer essa atividade, a vinculação a
outra at_ividade profissional para a qual esteja habilitado.
Parágrafo único. Excluem-se .do· disposto neste artigo
os atletas profissionais que C?IDprovadameilte contem com
recursos próprios, ficandO- ressalvada, porém, a con~rvação
do seu direito à assistência-; cjuando necessária, até completar
o tempo para aposentadoria.
Art._ 39_ O atleta profissional, para efeito do disposto
no item III, do art. 5'\ vincular-se-á ao sistema de assistência,
ora instituído, a partir do quinto ano de atividade profissional
em mod~dade desportiva que não possa normalmente ser
exercida por prazo que possibilite a aposentadoria por tempo
de serviço na própria profissão.
§ 1"_ A vinculação independerá de tempo de atiyidade
se seu encerramento foi Ocasionado por acidente nõ exercício
da profissão.
§ 2" As modalidades desportivas referidas neste artigo
serão indicadas em regulamento ~,_ _g_uando necessário, revistas,- aplicando-se esta Lei, de imediato, ao atleta profissional
de futebol.
. . . .. .
Art. 4~> A assistência ao atleta profissional será preStada, em cada Estado ou Território e no Distrito Federal, por
TÍTULO Vrtl
instituições sem fins-lucrativos, mediante convênio com o MiDa Ordem Social
nistério da Educação e Cultura, ouvido o Conselho de Administração do F AAP. ·
................... ü..-·~--=~'"'··--~-··~-········"-•u~""'---·----·""'"·=·-··"'.,.__._····----·§ 1~ A -base -territorial da instituição poderá alcançar
mais de um Esta9o ou Território, a juízo do Ministério da
CAPÍTULOill
Educação e Cultura.
Da Educação, da Cultura
§ 29 Na falta de iniCiativa p3iã a criação dessas instituiE do Desporto
ções em algum Estado ou Território, ou n04Distrito Federal,
o Conselho Nacional de Desportos indicará ao Conselho de
Adi_!ljpjstração do F AAP a forma pela qual a assistência será
• • • • • •• • • •• • • • • •'
••••
• • • •• •• • •• •
•• •' •-••-• •
•••
prestada.
____ __
Art. 5"' As instituiç,Oes a que se refere o artigo anterior
SEÇÃOIII
encarregar-se-ão de:
Do Desporto
I - assistir o atleta, ainda na fase de amador, no sentido
de prcmover sua profissionalização alternativa, em coopeArt. 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivaS formais e não-formais, comO direito de cada um, obserração com as entidades desportivas a que estiver vinculado;
vados:
II - promover, na fase profíssional da vida do atleta e
antes mesmo de_ vincular-se este ao sistema, nos termos do
......................... -···. ······-··-··. .... .......... ·····. ·--·· ........
árt;-"'39-, Sua l_,rOfiSsionalizaçclo aíternativa,·aSslStindo-o na racio§ 19 O Poder Judiciário só :idnlifiià--açõ~S-reJ:itivas à
disciplina e às competiç6es' desPortivas após esgotarem-se as
nal aplicação dos rendimentos auferidos;
III - promover, após o encerramento das atividades des- _
iristâncias da justiça desportiva, regulada em lei.
'...................... ou·-------· ...........-..----····· ..............,................ .-....-;~.:- portivas do atleta, sua adapta~o a outra profissão, proporcio•••••••~u•

·~·~•••••••

•~"'-••

~

··-

~-.••••
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nandowlhe recursos pOr tempo e valor limitados, cóin vistas
a:
a) complementar sua preparação profissional;
b) permitir~ lhe o exercíCio de nova profissão oú o estabelecimento de negócio;
c) evitar que, por perda da qualidade de segurado do
Instituto Nacional da Previdência Social, venha a ficar privado
do direito aos benefícios previdenciários.
Art. 6"' A complementação prevista no artigo anterior,
incisp m' alínea a, terá a forma de bolsa-de-estudo' por até
36 (trinta e seis) meses e no valor me·ns_aLque vier a ser
estabelecido e revisto pelo Poder Executivo, não podendo
exceder a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração média
dos últimos 24 (vinte e quatro) meses de atividade como atleta
,. ,.~. .profissional.
__
Art. 79 A assisténcia financeira çle -que trata o art. 59 ,
inciso III, alínea b, terá o seu valor fixado e revisto pelo
Poder Executivo, e será reembolsada na forma a_ ser estabelecida pelo Regulamento de modo a que não sejam reduzidos
os recursos destinados a- esse fim.

Parágraf~ úniCO. A concessão de recufsos na forma_deste artigo-implica na redução, pela metade, da complementação
de que trata o artigo anterior, a partir de sua efetivação.
Art. 8» O atleta profissional que não cumprir as condições fixadas pela instituição, no sentido de sua preparação
profissional ou exercício de emprego, será desvinculado do
sistema.
------Art. 99 Os recurSos- para custeio da assistência de que
trata esta Lei constituirão sllbconta especial "Fundo de Assistência ao Atleta Profissional - FAAP" _do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação, ao qual serão recolhidas,
e compreenderão~
I - a· parcela do Fundo de Apoio ao Desenvolvim~nto
Social- F AS. que, anualmente, com base nos estudos promovidos pela Administração do F AAP, vier a ser destacada;
II- a contribuição de cada Atleta Profissional, na base
de 2% (dois por cento) de seu salário mensal, durante 10
(dez) meses, a contar do mês seguinte ao de sua vinculação
ao sistema, a título de inscriç"ã.o;
III - a parcela da arrecadação proveniente das partidas
de futebol, organizadas diretamente pela Çonfederação Brasileira de Desportos, que for fixada pelo Conselho Nacionalde Desportos;
IV- dotações, auxílios e subvenções da União, dos Estados~ do DistritO Federal _e dos Municípios; e
V- doações, legados ou outras receitas eventuais:
Parágrafo único. 9S Estãdos, o Distrito Federal e os
Municípios poderão concorrer permanentemente para a formação do FAAP, cobrando, juntamente com o preço do ingresso para competições esportivas, nos estáâios por eles admi~
nistrados, importância preViamente fiXada, segundo o Que for
por correspondência ou através de estabelecido em convênio
com o Ministério da Educação e Cultura.
Art. 10. A administração Oo FAAP. :se_;rá exe;rcida por
um Conselho de Administração composto por 4(quatro) membros, designados pelo Ministro de Estado da Educação e _Cultura, sendo um dos membros indicado pelo Ministro de Estado
do Trabalho e outro pelo da Previdência e Assistência Social.
§ 19 Ao Presidente do Conselho de Administração, que
será de livre escolha do Ministro de Estado da Educação
e Cultura, caberá:
a) promover o recolhimento ao FAAP das contribuições
,
que lhe forem destinadas;
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b) proceder à distribuição de recursos às instituições, de
acordo com os planos aprovados pelo Conselho _de Administração; e
c) elaporar, relatório anual do F AAP para apreciação
pelo Conselho de Administração.
§ 29 Compete a:o Conselho de Administração do
FAAP:
a) submeter ao Ministro de Estado da Educação e Cultura a programação anual do F AAP;
b) elaborar os planos de distribuição dos recursos do
FAAP;
c) promover estudos e pesquisas relacionadas com a assistência ao atleta profissional;
d) apresentar relatório anual ao Ministro de Estado da
Educação e Cultura.
Art. 11. Os Estatutos das instituições a que se refere
o art. 49 serão aprovados pelo Conselho de Administração
doFAAP.
Art. 12. A Inspetoria Geral de Finanças do Ministério
da Educação e Cultura incumbir-se-á da verificação e controle
da aplicação dos recursos, para ulterior encaminhamento ao
Tribunal de Contas da União.
Art. 13. O Poder ExecutiVo regulamentará esta Lei no
prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art: 15. Revogam-se as disposições em cOntráriO.
Brasília, 24 de novembro de 1975; 1549 da Independência
e 87' da República. - ERNESTO GEISEL - Ney Braga
- Jorge Alberto Jacobus Furtado - L. G. do Nascimento
e Silva.
LEI N• 6.251, DE 8 DE OUTUBRO DE 1975
Institui normas gerais sobre desportos, e dá outras
providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1~' A organização desportiva do País obedecerá ao
disposto nesta Lei, à regulamentação subseqüente e às ResoluÇões qUe o CõD.selho Nacional de Desportos expedir no exercício de sua competência.
Art. 2» Para os efeitos desta Lei, considera-se desporto
a atividade predominantemente física, com firialidade competitiva, exercitada segundo regras pré-estabelecidas.
Art. 3» A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Territórios e os Municípios conjugarão recursos, técnicos e
financeiros, para promover e incentivar a prática dos desportos
em suas diversas modalidades.
Art. 49 Observadas as disposições legais, a orgariização
para a prática dos desportos será livre â iniciativa privada,
que merecerá o amparo técnico e financeiro dos poderes públicos.
Da Política Nacional de Educação
Física e Desportos
Art. 5• O Poder Executivo definirá a Política Nacional
de Educação Física e Desportos, com os seguintes objetivos
·
básicos:I - Aprimoramento da aptidão física da população;
I I - Elevação do nível dos desportos em todas as áreas;
III - Implantação e intensificação da prática dos desportos de massa;
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IV - Elevação do nível técniCo-desportivo das representações nacionais;- V -Difusão dos desportos como fonnã de utiliulção do
tempo de lazer.
Do Plano Naciooal de Educação Física e Desportos

Art. 6• Cabei-á ao Ministério da Educação e Cultura
elaborar o Plano Na_~'!~~~ de Educação FíSiCa-- e Desportos
(PNED), observadas as diretrizes da Política Nacional de Educação Física e Desportos.
Parágrafo único: O PNED atribuiráprioridade a programas de estímulo à educação física e desporto estudantil,
à prática desportiva de massa e ao desporto de alto nível.
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no Sistema Desportivo Nacional serão classificadas como enti~
dades recreativas.
§ 2<:> übSeivadas a competência e as atribuições especfficas dos Ministérios Militares e do Estado Maior das Forças

Armadas, os assuntos relacionados com os desportos são da
competência do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 12. As confederações, sob a imediata supervisão
do Conselho Nacional de Desportos, são as entidades responsáveis pela direção dos desportos nacionais, cabendo-lhes a
representação no exterior e o intercâmbio com as entidades
internacionais, observada a competência do Comitê Olímpico
Brasileiro.
Art. 13. Cada_ confederação, especializada ou eclética,
organlZar-se-á mediante a reunião de três federações, pelo
menos, referentes ao desporto ou a cada um dos ramos desportivos cuja direção exdça ou ·pretenda exercer no País, só
podendo funcionar com prévi~ -autorização do Conselho Nacional de Desportos.
·
Parágrafo único. Cada confedêração·adotará o código
de regras desportivas e as normas da entidade internacional
a que estiver filiada e fará com que sejam observados pelas
entidades nacionais qUe lhe estejam direta ou indiretamente
filiadas.
Art. 14. Às' federações, filiadaS às confederaçõeS, são
entidades de direçãÓ dos desportos em cada Estado, no DistritO ·Federal ê nos TetritóriOs.
---

Dos Recursos para os Desportos
Art. 7~" O apoio financeiro da União aos desportos,
orientado para os objetivos fixados na Política Nacional de
Educação Física e Desportos, será realizado à conta das dotações orçamentárias destinadas a programas, projetes e atividades desportivas e de recursos provenientes:
I --Do_ Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação;
II- Do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social;
III- Do reembolso de ffnancianientO de Programas ou·
projetas desportivos;
IV - De receitas patrimoniais;
V - De doações e legados; e
. § 1~' Não poderá haver, em qualquer Estado, no Distrito
VI- De outras fontes.
Federal e nos Territórios mais de uma Federação para cada
§ 1" Os recursos de que trata este artigo serão credi.:.
desporto.
tados em subconta específica do Fundo Nacional de Desenvol§ 2~> Sempre que haja, em cada Estado, no Distrito Fevimento da Educaç_ão e aplicados de acordo com_prqgramas,
deral ou qualquer dos Territóíiós, pelo meDos três associações
projetes e atiVidades, em confOrmidade Com o Plano Nacional
desportivas que tratem do mesmo desporto, ficarão elas sob
· de Educação Física e Desportos.
a direção de uma federação, que poderá ser especializada
§ 29 Qualldo se destinar a obras e instalaçõeS,- OapoiO - ou eclética.
financeiro referido neste artigo somente será admitido com
§ 39 Aos membros de poderes de federações aplica-se
o caráter de suplementação de recursos.
o disposto no art. 21 desta lei.
Art. 8~> O apoiO financeiro da União sOmente será Con~
Art. 15_ As ligas desportivas, cuja organização é faculcedido a entidades que observarem as disposições desta Lei
tativa, são entidades de direção dos desportos no âmbito munie de seu regulamento ou as normas expedidas por órgãos
cipal.
ou entidades comp-etentes· do Sistema Desportivo Nacional.
Art. 16. As associações desportivas ou clubes, entidades básicas da organização nacional de desporto comunitário,
Do Sistema Desportivo Nacional
constituem os centros em que os desportos são ensinados e
Art. 9' O Sistema Desportivo Nacional é integrado por
praticados.
órgãos públicos e entidades privadas que dirigem:, orientam;
Parágrafo único. As associações desportivas, no Dissupervisionam, coo-rdenam;- controlam ou- prOp-á!CiOnam a
_
_ __ -- - ~ trito Federal e nas capitais dos Estados e dos TerritóriOs,
prática do desporto no País.
Art. 10. Para efeito de definição do-Sistema Desportivo" filiar-se-ão diretamente à respectiva federação; nos demaiS
Nacional são reconhecidas as seguintes formas de organização municípioS, duas ou mais associaçõeS desportivas, praticantes
do mesmo_ desporto, poderão filiar-se a uma liga que, por
dos desportos:
sua vez, filiar~se-á à -federação correspondente.
I - comunitária;
Art. 17. Caberá ao Conselho Nacional de Desportos
II -estudantil;
fixai os requisitOs neceSsários ·à cOriStituição, organização e
III- militar; e
funcionamento das confederações,_ federações, ligas e associaIV- classista.
ções desportivaS, ficando-lhe reservado, ainda, aprovar os esDo Desporto Comunitário
tatutos das confederações e fede~aç6~s e ·sl!-as respectivas mó- dificações.
--Art. 11. o desporto comunitário~ amadorista ou profis- Art. 18. Sob pena de nulidade, os· estatutos das confesional, sob a supervisão normativa" e disciplinar do Conselho
Nacional de· Desportos, abrange as atividades das associações,
derações, das federações e das ligas desportivas, obedecerão
ao sistema de voto unitário ri3. :fepréSentação das filiadas em
ligas, federações, c_cmfederações e do Comitê Ollmpico Bi-asileiro, integrantes obrigatóriOS do SiStema Desportivo Nacloquaisquer reuniões dos seus poderes.
nal.
§ _19 O Conselho Nacional de Desportos padronizará
§ 1~" As pessoas jurídicas de direito priV~do que Pi-oporo si.Steri:ta de Votação nos estatutos das confederações, federaclonam a prática de atividades desportivas e não se -integrarem
ções e figas desPortivas.
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§ 211 As confederações, federações e ligas desportivas
terão, a partir da publicação do decreto de regulamentação
desta leí, o prazo mãximo-; infprórrogãvel, de 90 (noventa)
dias para adaptarem os seus Estatutos ao presente artigo.
Art. 19. Os mandatos de Presidente e Vice-Presidente
das confederações, federações e ligas desportivas não poderão
exceder de 3_ (três) anos, permitida a recondução por uma
só vez.
Parágrafo único. (Vetado)
Art. 20. As eleições para os poderes das confederações,
federações e ligas desportivas, realizar-se-ão (vetado) em data
previamente fixada pelo Conselho Nacional de Desportos,
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data marcada
para a respectiva posse.
§ 1"' As entidades, de qualquer nível, que se organizarem no período compreendido entre as eleições gerais, elegerão os membros de seus poderes, com mandatos limitados_
ao tempo que faltar para a data das eleições gerais.
§ 2'- (Vetado)
Art. 21. É vedado aos membros de poderes de confede·
rações integrar poder de qualquer entidade direta ou indiretamente filiada, salvo a assembléia Geral e o conselho deliberativo.
Art. 22. O COD.Selho Nacional de Desportos, por iniciativa própria ou mediante proposta da Confederação ou da
maioria das federações interessadas, poderá reexaminar o quadro das confederações existentes e propor ao Ministro da
Educação e Cultura a criação de uma oU: mais coD.fedàações
e a supressão, desmembramento ou fusão de qualquer das
existentes.

Do Comitê Olímpico Brasileiro

Art. 23. Ao Comitê Oümpico BraSileiro, associação ci- ·
vil constituída, de acordo com a lei e em conformidade com
as disposições estatutárias e regulamentares do Comitê Olímpico Internacional, com independência e au-tOnomia, são reco-··nhecidos os seguintes dii'eitos:
I - organizar e dirigir, com a colaboração das confederações desportivas nacionais dirigentes do: ~esparto amador,
a participação do Brasil nos Jogos Olímpico,S~ Pan-Americanos
e em outros de igual natureza;
_
II- promoVer torrieios de âmbito nacional e internacional;
III- adotar as providências cabíveiS pãr:a a organização
e realização d_os Jogos Olímpicos, Pau-Americanos e outros
de igual natureza, quando o Brasil for escolhido para sua
sede;
IV - difundir e propagar o ideal olímpico no território
·
brasileiro;
- V -cumprir e--fãzer-cumprir, -no teffitOrio n-aciónill, os
estatutos, regulamentos e decisões do Comitê Olímpico Internacional, bem como os de organizações desportivas contínentais a que estejà.víriCulado.
VI - representar o olimpismo brasileiro junto aos poderes públicos.
Art. 24. É privativo do Co~ité Olfrnpico Brasileiro o
uso da bandeira e dos símbolos olúnpicOS.Art. 25. O Cotnítê Olímpico Brasileiro, assegurada a
autonomia que lhe é reconhecida, integrãrá-b Sistem-a: Desportivo Nacional.
Do Desporto Estudantil
Art. 26. Para efeito de sua organização e estruturação,
o desporto estudantil será dividido em universitário e escolar.
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§ 1"' O desporto universitário abrange, sob a supervisão
normativa do Conselho Nacional de Desportos, as atividades
desportivas dirigidas pela Confederação Brasileira de Desportos Universitários, pelas Federações Desportivas UniversitáriaS e pelas Associações Atléticas Acadêmicas.
§ 2~' O desporto escolar abrange, sob a supervisão normativa do órgão competente no Ministério da Ed_ucação ·e
CUltura, as atividades desportivas praticadas nas áreas de ensino de 1~' e 2"' graus, e será organizado na conformidade das
normas a serem estabelecidas por aquele órgão.

Art. 27. As entidades universitárias de_ direção do desporto integram, obrigatoriamente, o Sistema DesporfíiiO Nacional.
Art. 28. As disposições deste Títulá, observado o disposto no art. 35, nãO se aplicam ao desporto praticado nas
escolas e estabelecimentos de ensino das Forças Armadas e
Auxiliares.
Art. 29. Caberá ao Ministro da Educação e Cultura,
ouVido o Conselho Nacional de Desportos, fixar o sistema
de organização e as nonnas de funcionamento da Confederação Brasileira de Desportos Universitários-,"_das Federações
Desportivas Universitárias e das Associações Atléticas Acadêmi~aS, tõdas integrantes do ~istema·Desportivo Nacional.
Do Desporto Militar
Art. 30. Os desportoS serão pniticaâOs ii.ã.s FOrças Armadas sob a direção do órgão especializado de cada Ministério
Militar e das organizações consideradas como Auxiliares das
Forças Armadas.
Art. 31. Caberá à Comissão DespOrtiva das Forças Armada_s _(Çl?F:A) organizar e dirigir as corripetiç6es- desportívas
entre as ForÇas Armadas, visando ao maior espírito de confraternização e à divulgação das práticas .de~portivas em todo
o território naciOnal, e constituir as representações naciOTiais
a competições desportivas militares internacionais opinando
pelas Forças Armadas em Congressos desportivos nacionais
e internacionais. Art. 32. Os órgãos especializados das Forças Armadas
e das.organizações consideradas como Auxiliares destas coordenarão as atividades desportivas desenvolvidas na área militar.
~ ~ Art. 33. Nas E:scolas de Fonnação de Ofíciais é permi·
tida, após" a aprovação da autoridade competente, a criação
de associações desportivas íntegradas por militares a elas pertencentes, as quais poderão_ ser filiadas às federações desportivas regionais da organização desportiva comunitária, e participar de suas competições oficiais, quando julgado co~ve
niente pelo comando da organização.
Art. 34. as equipes representativas de unidades das
Forças Armadas e Auxiliares poderão participa-r de campeonatos e torneios regionais e nacionaiS dirigidos ou organizados
pelas confederações e federações dirigentes do desporto comunitário nas re-giões sob a jurisdição destas entidades.
Parágrafo único~ A participação a que se refere este
artigo é càndicionada_ a prévia aprovação do regulamento da
competição pelos órgãos dirigentes dos desportos nas Forças
Armadas e Auxiliares.
Art. 35. Q_ desporto praticado nas Escolas e Estabelecimentos de Ensirio das Forças Armadas e das Corporações
consideradas como Auxiliares destas ficará subordinado à estrutura de organização do Desporto Militar. podendo as referidas Organizações participar das competições oficiais dos des-

Janeiro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

portos eStudantis, na forma que vier a ser estabelecida em

regulamento.
Do Desporto Classista
Art. 36. Qualquer empresa poderá organizar uma associação desportiva classista, com personalidade jurídica de _direito_privado, integrada, exclusivamente, pelos seus empregados e dirigentes.
Art. 37. Extinta, por qualquer motivo, a empresa, a
associação desportiva classísta a ela vinculada poderá subsistir,
transformando-se em associação desportiva integrante da área
do desporto comunitário,_ mediante adaptação çJe seus estatutos e filiação a qualquer entidade dirigente do desporto.Art. 38. As Associações desportivas classistas poderão
ser grupadas, em cada Estado, no Distrito Federal e nos Territórios, em Centros Regionais de Desportos Classistas, aos
quais é obrigatória a ~iliaç_ãq _a Centros Brasi!eiros de Desportos Classistas, entidades dirigentes no âmbito nacional.
Art. 39. As associações desportivas classistas poderão
filiar-se às entidades do desporto comunitário e participar
de suas_competições oficiais, nas condiÇões fixadas pelo Conse_ _.
__ __, _.
lho _Nacional de Desportos.
Parágrafo único. o- dispostO_ ·neSte a_rl)go não se apliCa
ao Futebol profissional, o qual, em Õ.enhuma hipótese, poderá
ser disputado por equip_es ~~ assÇ~~i_ações _despc;>rtivas classistas.
Art. 40. O Ministro da Educação e Cultura, ouvido
o COnSelhO Nacional de Desportos, disporá sobre a organização do Desporto Classista
Do Conselho Nacional de Desportos
Art. 41. O Conselfio Nacional de Desportos, do Ministério da Educação-e Cultura, é o·órgãd hórmatiVo e disciplinador do DesportO Nadonal.
Art. 42. Compete-ãô- Conselho t'faCioD31 de DesportOs:I - opinar, quando consultado pelo Ministro da Educação e Cultura, sobre a Política· Nacional de Educação Física
e Desportos;
II- estudar, propor e promover medidas que tenham
por objetivo assegurar conve-niente e Cõlistânte disciplína à
organização e à administfãção das associações e demais entidades desportivas do País;
III -propor ao Ministro da Educação e Cultura a expedição de normas referentes· à manutenção da ordem desportiva
e à organização da justiça e diSciplina desportivas;
IV- editar normas complementares sobre desportos, inclusive o desporto profissional, observadas, qUanto a este,
as normas especiais de proteção de tais atividades;
V- editar normas disciplinadoras dos Estatutos das entidadês integrantenlo Sísrem.a-Desportivo NaCional; - -- ------- VI- decidir quanto à participação de delegações despor- _
tivas nacionais em Competições internacionais;-ouV"idaS ~scom
petentes entidades de alta direção, bem assim fiscalizar a sua
constituição e desempenho;
VII - editar normas gerais sobre transferência de atletas
amadores e profissionais~ Observadas as determinações das
entidades internacionais de direção dos desportos;.
VIII- coordenar a elaboração do Calendário Desp<irtivo Nacional;
IX -baixar nonnas referentes_ ao regime económico e
financeiro das entidades desPortivas, inclusive nç:. 'Lue 9iz respeito aos atos administrativos;
X- disciplinar a participação de qualquer entidade desportiva brasileira em competições internacionáís;.
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XI- b-aixar instruções que orientem a execução da presente Lei e do seu RegUlamento pelas entidades desportivas;
XII- praticar os demais atos que lhe são atribuídos por
esta Lei.
Pàrágrafo únicO. O regulamento desta Lei indicará
quais as decisões do COnselho Nacio-nal de_ Desportos que
dependerão de homologação do Ministro da Educação e Cultura.
·
Da Composição e Estrutura do Conselho
· Nacional de Desportos
Art. 43. O Cons_elho Nacional de Desportos comporse-á de 11 (onze) membros, sendo:
I - 8 (oito) de livre escolha do Presidente da República,
dentre pessoas de elevada expressão cíVica e -de notórios conhecime-ntos e exj>erl.ência sobre desporto, com mandato de
4 (quatro) anos, permitida a recondução por uma só vez;
II -1 (um) representante do Comitê Olímpico Brasileiro, por este indicado;
III -1 (um) representante das confederações desportivas; por estas eleitõ em: reunião COnvocada e presidida pelo
Presidente do Conselho Nacional de Desportos;
IV- o dirigent~ do órgão do Ministério da Educação
e Cultura responsável pela administração e coordenação das
atividades de educação física e desportos, que integrará o
Conselho como membro nato.
§ 19 Os memóros do ConselhO, exceto o membro nato,
serão nomeados por ato do Presidente da República.
§ 2~" Os membros referidos nos itens II e III deste artigo
terão mandato de dois anos, permitida a recondução por uma
só vez, não sendo admitida nova indicação ou eleição no período, salvo nos caso~ d~ falecimentq •. renúncia, destituição ou
p~~da ~a função Qe. conselheiro.
§ 39 Em caSo de vaga, a nomeação será pa-ra· Coinpletar
o mandato e somente será considerada, para o efeito de limitar
a recondução, se ocõtrer na primeifâ metade do prazo normal
do mandato.
§ 4~' Dentre oS me-mbros refei:içlQs_ no item 1 deste artigd, 'ó Presidente da República designará o Presidente e o
Vice-Presidente do Conselho.
Art. 44. O Regimento do Coiis-elho Nacional de D~s
portos será aprovado por ato do Ministro da Educação e Cultura,_ ~dmitida a criarão de Conselhos R,egionais de Desportos
na forma que vier_ :r ser definida.
Medidas de Proteção Especial dos Desportos
Art. 45. Para efeito do· Imposto de Renda, poderão
·-~~~ ~l?a_t~~~s-~~-_re~~-a P~l_l-~~--~~--d~_ç\"!-I_:Z:iQª~-dQ l~Jcro as çontribuiçóes ou doações feitas por pessoas-físicas ou jurídicas às
eqtidades esportivas_ que proporcionem a prática de pelo menos_três esportes olímpicos.
§ 1~' O abatímento nos termos deste artigo, realizado
por pessoa física, não poderá exceder o limite que for fixado
pelo Ministério da Fazenda.
§ 2' O total da• contribuições ou doações admitidas como despesas operaciOnais não pode~~ ex~e4er, em cada e~ercí
cio; de 5% (cinco porcento) do lucro operacional da empresa,
antes de computada essa dedução.
Art. 46. É concedida isenção do imposto de importação
e do imposto sobre produtos industrializados ao equipamento
destinado à prática de desportos; sem similar nacional, importado por entidades desportivas ou órgão~ vinculados direta
ou indiretame~te_ao_ Çonselho Nacional de Desportos.

-
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§ 19 A concessão do benefíCio- ficara condicionada à
prévia aproVação do Conselho N3cion-al de Desportos, que
examinará a compatibilidade do equipamento a ser importado
com a natureza e o vulto da atividade desportiva desenvolvida
pela entidade para a qual se destina.
§ 2? O disposto neste artigo aplica-se tambéni, satisfeitOs os re-quisitos do parágrafo anterior, ao equipamento
importado por desportista, desde que esse equipamento conste
de relação aprovada pelo Conselho Nacional de Desportos
e homologada pelo Ministro da Educação e Cultura, e o pedido
seja encaminhado através da Confederação Desportiva, com
parecer favorável deste.
Art. 47. Ficam isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados _as _em_b_a_r_cações desportivas a remo e a vela,
quando adquiridas pelas entidades desportivas para seu uso
próprio.
Art. 48. Nos anos de realização de Jogos Olímpicos,
de Jogos Pan-Americanos e do Campeonato Mundial de Futebol, a Loteria Esportiva realizará, em determinado dia, um
concurso de prognósticos, cuja fenda líquida total será destinada ao atendimento do preparo e à participação das delegações brasileiras__nos referidos eventos desportivos.
ParágrafO-único: A data da realização do _concurso de
prognósticos_ destinados a atender _aQS fins previstos neste artigo será fixada pelo Conselho Nacional de.Desportos, dentre
as dos testes programados para os citados anos e será comunicada à Caixa Económica Federal, com antecedência mínima
de 60 (sessenta) dias.
Art. 49. Os órgãos oficiais incumbidos da concessão
de bolsas de estudos deverão concedê-las, preferencialmente,
aos alunos de qualquer nível que se sagrarem campeões desportivos, nas áreas estadual, nacional e internacional, desde
que tenham obtido aproveitamento escolar satisfatório.
Parágrafo único. Os benefícios deste artigo se estendem
aos campeões desportivos que não_ estejam estudando por
carência de recursos.
Art. 50. Será considerado como de efetivo exercício,
para todos os efeitos l_egais, o período em que o militar da
ativat o servidor público ou empregado de qualquer empresa
pública ou privada, estiver convocado para integrar represen~
tação desportiva nacional.
Parágrafo único. Será disciplinada em regulamento a
situação escolar dos estudantes que integrarem represeíltatfá,o
desportiva nacional.
Art. 51. Os órgãos atualmente existentes nQ sistema
desportivo brasileiro c-ontinuarão incuinbidos de:~ua ex:ecução,
até- à regulamentação da presente Lei.
.
~ ·.
Art. 52. Esta Lei entrará em vigor na -dat~ de s&a publicação revogadas as disposições em contrário._
Brasília, 8 de outub'ro de 1975; 154"' da Independência
e 87' da República. - ERNESTO GEISEL - Ney Braga
- Antonio Jorge Corr'êa.
LEI N' 6.354, DE2DE SETEMBRO DE 1976
Dispõe sobre as relações de trabalho do atleta profissional de futebol e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono .a. seguinte Lei:
:.
_~
.
Art. 19 Considera-se empregador a associação desportiva que, mediante qualquer modalidade de remuneração, se
utilize dos serviços de atletas profissionaiS de futebol, na forma
, d~finida nesta Lei.

Art.

zo
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Considera-se empregado, para os efeitos desta

Lei, o atleta que praticar o futebol, s_ob a .subordinação de
empregador, como tal definido no art. 19 , mediante remuneração e contrato, na fonna do artigo seguinte.
Art. 3' O contrato de trabalho do atleta, celebrado por
escrito, d~verá conter:
I - os nomes das partes contratantes devidamente individualizadas e caracterizadas;
I I - o prazo de vigência, que, em nenhuma hipótese,
poderá ser inferior a 3 (três) meses ou superior a 2 (dois)
anos;
III -o modo e a forma da remuneração, especificados
o salário, osprêmios, as gratificações e, quando houver, as
bonificações, bem como o valor das luvas, se previamente
oonvencíonadas;
xv--a menção de conhecerem os contratantes-Os códi-gos, os regulamentos e os estatutos técnicos, o estatuto e
as normas disciplinares da entidade a que estiverem vinculados
e filiados;
V- os direitos e as obrigaçõ-es dos ·contratantes, os critérios para a fixação -do preço do passe e as condições para
dissolução do contrato;
VI- o número da Carteira de Trabalho e Previdência
Social de Atleta Profissíóíiãl de FUtebol.
§ 19 Os contratos de trabalho serão registrados no Conselho Regional de Desportos,~ inscritos nas entidades desportivas de direção regional e na respectiva Confederação.
§ 29 Os contratos de trabalho serão numerados pelas
associações empregadoras, em ordem sucessiva e cronológica,
datados e _assinados_, de próprio_ punho, pelo atleta ou pelo
responsável legal, sob pena de nulidade.
§. 39 OS Contratos dõ atleta profissiOnal de futebol serão
fornecidos pela Confederação respectiva, e obedecerão ao
modelo por ela elaborado. e aprovado pelo Conselho Nacional
de Desportos.
Art. 49 _ Nenhum _atleta poderá celebrar contrato sem
comprovante de ser alfabetizado e de possuir Carteira de Trabalho e Previdência Social de Atleta Profissional de Futebol
bem como de estar com a sua sitUação militar regularizada.
e do atestado de sanidade física e mental, inclusive abreugrafia.
§ 19 Serão anotados ·na Carteira de Trabalho e -Previdência Social de Atleta ProflsSiórial de Futebol além dos dados
referentes a ídentificação e qualifiCação- do atleta:
a) denominação da associação empregadora e da respec"tiva Federação;
b) di;\ tas de início e térmirio do contrato de trabalho;
c) transferência, remoções e reversões do atleta;
d) remuneração;
e) número de regiStro no Conselho Nacional de Desportos ou no Conselho Regional de Desportos;
fj todas as demais anotações, inclusive previdenciárias,
exigidas por lei.
§ 29 A Carteira de Trabalho e Previdência Social de .
Atleta Profissional de Futebol, será impressa e expedida pelo
Ministério do Trabalho, podendo, mediante convênio, ser fornecida por intermédio da Confedera.:to respectiva.
Art. 5• Ao menor de 16 (dezesseis) anos é vedada a
celebração de contrato, sendo permitido ao maior de 16 (de~
zesseis) anos e menor de 21 (vinte e um) anos somente com
o prévio e expresso a~sen~imento de seu r~presentante legal.
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Art. 15. A associação empregadora e as entidad.es a
Parágrafo único. Após 18 (dezoito) ano5completos·, na
qUe a-mesma esteja filiada poderão aplicar aO atleta as penalifalta ou negativa do assentimento do responsávelleg:&o condades estabHecidas na legislação desportiva, facultada reclatrato poderá sei" celebrado mediante suprimento judicial.
mação ao órgão competente da Justiça e Disciplina DesporArt. 6" O horário normal de trabalho será organizado
tivas.
de maneira a bem servir ao adestramento e à exibição do
atleta, não excedendo, porém, de 48 (quarenta e oito) horas
. _ § 19 As penalid~des pecuniárias não poderão ser supesemanais, tempo em que o empregador poderá exigir fique
nores a 40% (quarenta por cento) do salário percebido pelo
o atleta à sua disposição.
atleta, sendo as importâncias correspondentes recolhidas direArt. 79 O atleta será obrigado a concentrar-se~ se contamente ao "Fundo de Assistência ao Atleta Profissional ~
vier ao empregador, por prazo não superior--a 3 (três) dias
FAAP", a que se refere o art. 9-> da Lei n' 6.269, de 24
por semana, desde que esteja programada qualquer compede novembro de 1975, não readquirindo o atleta condição
tição amistosa ou oficial e ficar à disposição do- empregador
de jogo, enquanto não comprovar, perante a Confederação,
quando da realização de competição fora da localidade onde
a Federação ou a Liga respectiva, o recolhimento, em Cada
tenha sua sede.
caso.
Parágrafo única. Excepcionalmente, o prazo de concen§ 2' O Conselho Naci<;lnaf de Desportos expedirá delitração poderá ser ampliado_ quando o atleta estiver à dispoberação sobre a justa propÚrcionã.Iidade entre a pena e a
sição de Federação ou Confederação.
falta.
Art. 8"' O atleta não poderá recusar-se a tomar parte
Art. 16. No caso de ficar o empregador impedido, temem competições dentro ou_ fora do País nem a permaneCer
porariamente, de participar de competições por infração disciem estação de repouso, por conta e risco do empregador,
plinar ou licença, nenhum prejuízo poderá advir para o atleta,
nos termos do- que for convencionado do contrato, salvo por
que terá asseg_urada a sua remuneração contratual.
.motivo de saúde ou de comprovada relevância familiar.
Parágrafo único. No caso de o_impedimento ser defÚJ.iParágrafo único.. O pàtzo das excursões ao exteiior não
tivo~ inclusiVe por desfiliação do_erllpregador, dár-se-á a dis-so-_
poderá, em hipótese alguÍna, ser superior a 70 (seteD.ta) dias.
lução do contrato, devendo o passe do atleta ser negociado
Art_. 99 E lícita a·- cessão temj>orária do atleta, desde
no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, sob pena de
que feita pelo empregador em favor de Federação ou Liga _COl!~~~o .9~ passe livre.
a que estiver filiado, ou da respectiva Confederação para inteArt. 17. Ocorrendo, por qualquer motivo, previsto em
lei, a dissolução do empregador, o contrato será considerado
grar representação desportiva regional ou nacional.
Art. 10. A cessão eventual, temporária ou definitiva extinto, considerando-se o atleta com passe livre.
Art. 18. Não podendo contar·com o· atleta, impedido
do atleta por um empregador a outro dependerá, ~m qualquer
caso, da prévia coitCOrdãnci3, por escrito, do atleta, sob pena
de atuar por motivo de sua própria e exclusiva responsabi9,e .nulidade,
·
lidade, poderá o empregador ficar disp~nsado do pagamento
do salário durante o prazo de impedimento ou do cumpri~
Art. 11. Entende-se por passe a importância devida por
mente da pena, considerando-se prorrogado o contrato por
um empregador a outro, pela cessão do atleta durante a vigênigual_ prazo, n.a~ m~smas condições 1. a critério do.emoree:ador.
cia do contrato ou depois de seu término, observadas as norÂrt. 19. Os órgãos comi}etenles da Justiça e Disciplina
mas desportivas pertinentes.
_
Art. 12. Entende-se por luvas a importância paga pelo
Desportivas na forma da legislação desportiva, poderão aplicar
aos atletas as penalidades previstas nos Códigos disciplinares,
empregador ao atleta, na forma do que for convencionado,
sendo que a pena de eliminação somente-será válida se confirpela assinatura do contrato.
Art. 13. Na cessão do atleta, poderá o empregador ce- mada pela superior instância disciplinar da Confederação,-ás:..
segurada, sempre a mais ampla defesa.
dente exigir do empregador cessionário Opagamento-do passe
·estipulado de acordo com as nortrtãs- -desportivas, segundo
,Parágrafo único. Na hipótese de indicação por ilícito
punível com a penalidade de eliminação, ·poderá o atleta ser
os limites e as condições estabelecidas pelo Conselho Nacional
d~ Desportos.
·
suspenso, preventivamente, por prazo não superior a 30 (trin-ta) dias.
§ 1"' O montante do passe não será objeto de qualquer
Art. 20. ConStituem justa cau$a para rescisão do eórilimitação~ qUando se tratar de cessão para empregador sediado
trato de trabalho e eliminação do fu.tebol nacional:
no estrangeiro.
I - ato de improbidade;
§ 29 O atleta terá direito a parcela de, no míilimo, 15%
II- grave incontinência de conduta;
(quinze por cento) do montante do passe, devidos e pagos
m -condenação_a pena de reclusão, superidr a 2 (dois)
pelo empregador cedente.
anós, transitada em julgado;
§ 39 O atleta não terá direito ao percentual, se houver
JV -eliminação imposta pela entidade de direção máxi- .
dado causa à rescisão do contrato, ou se já houver recebido
ma do futebol nacional ou internacional.
qualquer importância a título de participação no passe nos
Art. 21. É facultado às partes contratantes, a qualquer
últimos 30 (trinta) meses.
tempo, rescindir o contrato, mediante documento escrito, que
Art. 1.4. Não constituirá impedimento para a transfeserá assiaado, de próprio punho, pelo atleta; ou seu responrência ou celebração de contrato a falta de pagamento de
sãvellegal, quando menor, e 2 (duas) testemunhas.
taxas Ou de débitos contraídos pelo atleta com as entidades
Art. 22. O empregador será obrigado a proporcionar
desportivas ou seus empregadores anteriores.
ao atleta boas condições de higiene e segurança do trabalho
Parágrafo único. As taxas ou débitos de que trata este
etigo serão da responsabilidade do empregador contratante, ) e, no mínimo, assistência médica e odontológica imediata nos
sendo permitido _o seu desconte nos salários do atleta contra- casos de acidentes durante os treinamentos ou .competições
. tado:,
e nos horários em que est~l~. à sua d.i,!POS~q.
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Art. 23. As datas, horários e Intervalos das partidas
de futebol obedecerão às determinações do Conselho Nacional
de_ Desportos e das entidades desportivas.
Art. 24. É vedado à. associação e_;mp~egadora pagar, como incentivo em cada partida, prêmios ou gratificações superiores _à remuneração mensal do atleta.
Art. 25~ ~O .atleta terá direito a um período_ de férias

anuais remuneradas de 30 (trinta) dias, que coincidirá com
o recesso obrigatório das atividades de futebol.
Parágrafo único. DUrante os 10 (_dez) dias segUintes ao
recesso é proibida a participação do atleta em qualquer compe-

tição com ingress-os-p-a-gos.
Art. 26. Terá passe livre, ao fim do contfato~ o _ade-ta
" que, ao atingir 32 (trinta e dois) anos de idade, tiver prestado
10 (dez) anos-de serviço efetivo ao seu último empregador.
Art. 27. __ Todo ex~atleta profissional de futebol que tenha exercido a profissão durante 3 (três) anos consecutivos
ou 5 (cinco) anos alternados, será considerado, para efeito
de trabalho monitor de futebol.
Art. 28. Aplicam-se ao atleta profissional de futebol
as normas gerais da legislação do trabalho e da previdência
social, exceto naquilo que forem incompanve"is-com as disposições desta lei._
Art. 29. Somente serão admitidas reclamações à Justiça
do Trabalho depois de esgotadas as instâncias da Justiça Desportiva, a que se refere o 1tem III do art. 42 fia Lei n9 6.251,
de 8 de outubro de 1975, que proferirá decisão final no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias contados da instauração do processo.
Parágrafo úniCO.- -u ajuizamento da reclamaç_ão traba~
lhista, após o prazo a que se refere este artigo, tornará preclusa
a instância- disciplinar desportiva, no que se refere ao litígio
trabalhista.
Art. 30. O erripregador ou associação desportiva que
estiver com o_ pagamento de saláriOs dos _atletas em atraso,
por período superior a 3 (três) meses, não poderá partiCipar
de qualquer competição, oficial ou amistosa, salvo autorização
expressa da Federação ou Confederação a que e-stiver filiado.
Art. 31. O processo e o julgamento dos litígios trabalhistas entre os empregadores e os atletas profissiorta:i~ de
futebol, no âmbito da Justiça Desporlíva, serâõ ·objeto de
regulação especial na condificação disciplinar desportiva.
Art. 32. ATOObserVância dos dispositivos desta Lei será
punida com a suspensão da associação ou da en!ldade, em
relação à práfi.C~l ôo futebol, por prazo de 15 (qumze) a 180
(cento e oitenta) dias, ou multa variável de 10 (dez) a 200
(duzentas) vezes o maior valor de referência vígente-no País,
imposta pelo Conselho Nacional de Desportos.
Art. 33~- --Esta lei entrará em vigor 180 (cento e oitenta)
dias após sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
-Brasília, 2 de setembro de 1976; 155? da Independência
e 88• da República. - ERNESTO GEISEL- Arnaldo Prieto.
DECRETO-LEI N' 1.617,
DE 3 DE MARÇO DE 1978
Destina a renda líquida de um dos concursos de
prognósticos esportivos ao custeio da realização do CamR
peonato Brasileiro de Futebol e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55;-item II, da ConstituiÇãO~ decreta:
Art. P A renda líquida total de um dos concursos de
prognósticos esportivoirpromavido_s com b_a_s_e_no Decreto~U;i
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n9 594, de 27 de maio de 1969, destinar-se-á, em cada ano,
ao custeio da realização do Campeonato Brasileiro de Futebol,
organizado pela Confederação Brasileira de Desportos, sob
a supervisão do Conselho Nacional de Desportos (CND).
§ 19 A data da realização do concurso de que trata este
artigo será fixada pelo CND dentre as dos testes programados.
§ 29 Para os efeitos do disposto neste artigo, considera~se renda líquida total a resultante da arrecadação do concurso, deduzidas as parcelas destinadas à Caixa Econômica Federal_e ao pagamento dos prêmios e do imposto sobre a renda.
Art. 29 Este Decreto-lei entra em v!gor na data de sua
publicação, revogadas as disposiçôes em contrário.
Brasília, 3 de março de 1978; 157• da Independência e
90• da República. - ERNESTO GEISEL- Mário Henrique
Simonsen - Ney Braga.
DECRETO-LEI N• 1.924,
DE 20 DE JANEIRO DE 1982
Destina ao Comitê Olímpico Brasileiro a renda líquida de um dos concursos de prognósticos esportivos
nos anos em que não são realizados Jogos Olímpicos
ou Jogos PanRAmericanos.
O Presidente d·a República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55,_ iieffi I~~ da Constituição, decreta:
Art. l9 A renda líquida total de um dos concursos de
prognósticos esportivos promovidos com base no Decreto-Lei
n9 594, de 27 de maio de 1969, destinar-se-á, também nos
anos em que não se realizarem Jogos Olímpicos ou Jogos
Pan-Americanos, ao Comitê Olímpico Brasileiro. para custear
as despesas com o preparo e treinamento dos atletas brasileiros
visando à participação nos referidos eventos desportivos.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, con~ide
ra-se renda líquida total a resultante da arrecadação do concur~
so, deduzidas as parcelas destinadas à Caixa Económica Federal e ao pagamento dos prêmios e do Imposto de Renda.
Art. 29 A data da realização, em ·cada ano, do concurso
de que trata o art. 19 será fixada pelo Conselho Nacional
de Desportos dentre as dos testes programados.
Art. 39 Os recursos destinados ao Comitê Olímpico
Brasileiro pelo presente Decreto-lei serão utilizados de acordo
com o plano de aplicação a -ser apro-vado, previamente, pelo
Qigão- cOmpetente do Minístér~ó da Educação e Cultuia, observadas, obrigatoriainente, as normas estabelecidas peloConselhO Nacional de Desportos.
Parágrafo único. o· saldo, em cada exercício financeiro,
poderá ser utilizado no exercício seguinte, de acordo com
o plano de aplicação igualmene aprovado pelo referido Minis..:
tério.
- Art. 4" Nos anos em que não se realizarem Jogos Olímpicos ou Jogos Pau-Americanos, o Comitê OiúnpiCo Brasileiro
destinará até 40% (quarenta- por cento) dos recursos provenientes deste Decreto-lei à aquisição de imóveis, equipamentos e implantação, instalação e manutenção de seu Centro
Olímpico de Treinamento, de acordo com normas_ a_ ~erem
por ele elaboradas, e aprovadas pelo MinistériO da Educação
e Cultura.
§ 19 Nos anos de realização dos Jogos Olímpicos -ouJogos Pan-Americanos o Comitê Olímpico Brasileiro poderá
aplicar o saldo dos recursos que lhe são destinados pelo art.
48 da Lei n• 6.251, de 8 de outubro de 1975, na manutenção
do Centro a que se refere o presente a'rtigo.
§ 29 Decorridos quatro anos da vigência deste Decreto-lei, se não for implantado o Centro Olímpico de Treina.::
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LEI N• 7.921, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1989
Estipula o valor dos direitos a serem pagos a associações desportivas pelo uso de suas denominações e
símbolos, na Loteria Esportiva Federal.

''Art. 49

,,,Lu,•••••oMoo>o.uoo.oooo~~-cL~~~,L~--·~•~~-·~-

§ 3~ QUarenta por cento do valor da contribuição
de que trata este artigo serão _destinados ao Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS."
Art. 3~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 49 Revogam-se as disposições cm contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1989; 168• da Independência
e 101• da República. - JOSÉ SARNEY - Mailson Ferreira
da Nóbrega.

LEI N' 8.028, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras providências.

CAPÍTULO L
Da Presidência da República

SEÇÃO II
Das Finalidade e Organização

-· ......... ·-· ...................................

•-r~··-·· ~~--~~--~~-------
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Art. 14. A Secretaria dos. Desportos, COm a finalidade
de realizar estudos, planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento do desporto no País, de acordo com a Política
Nacional do Desportos, zelar pel_o cumprimento da legislação
desportiva e prestar cooperação técnica e assisténciafinanceira
supletiva aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios,
aos Territórios e às entidades nacionais dirigerites dos despor~
tos, tem a seguinte estrutura básica:
I - Conselho Nacional de Desportos;
II- Conselho de Administração do Fundo de Assistência
ao Atleta Profissional;
-III- Departamento de Desportos Profissional e NãoProfiSsional;
-IV - Departamento de Desportos das Pessoas Portadoras de Deficiência;
V -(Vetado)
VI - (Vetado)
VII -(Vetado).
Parágrafo único. (Vetado).

menta, o Comítê Olímpico Brasileiro receberá apenas 60%
(sessenta por cento) da renda líquida de que trata o art. 1",
até que o referido Centro seja implantado.
Art. 5" Este Decreto-lei entrará em vigor na- data de
sua publicação, mantido o disposto no art. 48-da Lefrio? 6.251,
de 8 de outubro de 1975, e revogadas as disposições em contrário.
Brasflia, 20 de janeiro de 1982; 161• da Independência
e 94' da República. - JOÃO FIGUEIREDO - Rubem Lud-

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1~ O valor dos direitos a serem pagos às associações desportivas pelo uso de suas denominações e símbolos
na Loteria Esportiva Federal fica estipulado em cinco vírgula
dois por cento da arrecadação dessa Loteria, que será repas~
sado diretamente pela Caixa Económica Fe_deral às referidas
associaçôes, sem prejuízo da renda dos testes de que tratam
o art. 48 da Lei no 6.251, de 8 de outubro de 1975, Decreto-Lei
n• 1.617, de 3 de março de 1978, Decreto-Lei n• 1.924, de
20 de janeiro de 1982 e Lei n' 6.905, de 11 de maio de 1981.
Parágrafo único. O repasse dos v3JOres a que se refere
este artigo será na proporção de três por cento para as associações desportivas que efetivamente figurarem nos testes da
Loteria Esportiva Federal e de dois vírgula dois por cento
para as demais associações desportiVas de 1• Divisão de Fute~
boi Profissional filiadas às Federações Estaduais.
Art. 2• O § 3' do art. 4' da Lei no 7 .856, de 24 de
outubro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
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CAPÍTULO V
Das Dis(H?sições Finais_e Transitórias
Art. 31._ Lei de normas- gerais sobre Desportos disporá
sobre o processo de julgamento das questões relativas â disciplina e às competições desportívas.

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

Art. 44. O art. 43 da Lei n• 6.251, de 6 de outubro
de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 43. O Conselho Nacional de Desportos comporse-á de 11 (onze) membros, nomeados pelo Presidente da
República, sendo:
I - o Secretário dos Desportos da Presidência da Repú~
blica, como seu Presidente;
II - dois membros indicados pelo Sercretário dos Desportos dentre pessoas de elev_ada expressão cívica e de notório
conhecimento e experiência sobre desporto pal-a servil-em,
uin como 19 Vire-Presidente e, outro, como 29 Vice-Presi~ dente;
III- um representante do Comitê Olímpico Brasileiro,
por este indicado;
IV- um representante da Federação Brasileira de Medicina Esportiva, por esta indicado;
V - um representante das confederações dírigentes de
desportos não-profissionais, por estas indicado;
VI - um representante das confederações dirigenteS de"
desportos profissionais, por estas indicado;
VII- um representante de clubes de futebol profissonal
da 1~ Divisão Nacional, por estes indicado;
VIII- um representante dos atletas não~profissionais;
IX- um representante dos atletas profíssionaís;
X- um representante dos técnicos desportivos.
§ 19 Os membros-referidOs Dos incisos V, VI e-VIl serãO
indicados por eleição, em sessão especialmente convocada
para este fim, presidida pelo titular da Secretaria dos Desportos.
§ 29 Os membros referidos nos incisos VIII, IX e X
são de livre indicação do SecretáriO dos DesportoS.
§ 3Q O mandato de Conselho 5erá de até 2 (dois) ano~s;
permitida a recondução, e não ultrapassará, em qualquer hipó'-tese, ao do Presidente da República."
··················~········································
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aluno, um cadete, Já. naquela altura, caracterizava-se por
ser um cadete extremamente coneto, cumpridor dos seus deveres. E nós, oficiais, quando fazíamos a avaliação do futuro
dos cadetes nossos, imaginávamos que alguns deles poderiam
chegar realmente aos postos mais elevados do Exército. O
cadete Moreira sempre foi considerado entre aqueles que pen';ávamos que seriam muito bem sucedidos na carreira. Ele
chega agora aqui, como chegou, já na condição de Chefe
do Estado-Maior do Exército Brasileiro. É uma oondição da
maior relevância, da maior importância.
Ao longo de todo um tempo, a sua carreira foi sempre
muito brilhante. O Presidente da República- de uma maneira muito acertada- atendeu a indicação do Ministro do Exército, para que ele possa ser. no final de sua carreira, membro
do Superior Tribunal Militar.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)- O Expediente
lido vai à publicação
Passa-se ã

ORDEM DO DIA
Item I
Discussão, em tunio úilico, do Parecer n"' 21, de
1993, da Comissão de ConStitUição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n"' 86, de 1993 (119 16/93, na
oriegem), através da qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
General-de-Exército Antonio Joaquim Soareis Moreira
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal
Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Gtmeral-de-Exército Jorge Frederico Machado de
Sant'Anna.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que· se encontram
em seus gabinetes ou em comissóes que compareçam ao plenário a fim de ser votada matéria importante que- requeiVotação
nominal.
A matéria fOr íilCluída na Ordem do Dia, em virtude
de dispensa de interstício concedida na sessão anterior.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a diSCussão. __
Passa~se à votação que deverá ser feita em escrutínio
secreto.
O Sr. Jarbas Passarinho -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem a palavra
V. EX'.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
V. Ex' ainda há pouco acusou a presen~a de 74 Srs. Senadores
na Casa.
Se V. Ex~ me permitir', não fie tomando por impertinente,
que seja feito um apelo aos Srs. Senadores que se encontram
nas Comissões, uma vez que a votação exigirá a maioria abso~
luta votando. Ainda que seja por maioria Siiilples é necessária
a maioria absoluta da Casa. E no momeiltb, como vê V.
Ex', no plenário, estamos muito longe de obte-r 41 Srs. Senadores presentes.
Então, eu pediria a V. Er' que me relevasse e.star falando
sobre matéria que não é exatamente aquela que se poderia
considerar como discussão do assunto em si, para ganharmos
um pouco de tempo, fazendo com que -se p-ossa convidar os
Srs. Senadores, através da Mesa, certamente, para que compareçam, hoje, já que esta, se não me engã.no, é a·Uitima matéria
da quarta sessão extraordinária. Logo em seguida, os Senadores estariam também liberados para prosseguir nas suas
atividades, que são tão importantes quanto esta, mas esta
no momento é mais importante por questão de premência
de tempo.
Eu insistiria com os ilustres colegas que se trata de uma
proposta do Presidente da República que teve, hoje, a aprovação unânime da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ao analisar o currículo do General Soares Moreira, que
tive a alegria de ver, e a vida me proporcionou a oportunidade
de falar sobre ele, hoje.
Quando, nos idos de 1947/1948, eu era um jovem Tenen. te, na Academia Militar de Agulhas Negras e ele era um
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Se V. Ex~ me permite uma digressão. eu diria até que
acho interessante, quando S. Ex~ o General Moreira- falava,
hoje, para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidad3nia,
ele se refeiiu a mim, inclusive, como seu instrutor -1{-não
chamamos professor, mas instrutor. pois professor é do quadro
de magistério permanente- e me lembrei que quando Cadete
- as nossas turmas eram de 4 anos - eu tinha no 2" ano
uma cadeira de Direito. Muito poucos civis sabem disso.
Mas a Escola Militar, dos velhos tempos, tinha uma cadeira de bfrelto no 29 ano, e esta cadeiia de Dire!to centrava-se
no estudO de Direito Constitucional, com ênfase cm Teoria
do Estado, e em Direito Internacional Público - que era
uma matéria que me agradou muito. Mas não sei o que fiz
dela ao longo de minha vida.
Porque o Direito Internacional Público, o máximo que
poderia haver, seria mais tarde, na carreira de um oficial,
quando ele fosse adido militar, numa embaixada, ter alguma
influência. Não teria, porque, eVidentemente os Embaixadores estariam mais ligados a essa matéria do que o próprio
adido.
- -EntretantO, falta v~ a nóS, como- faltou na ocasião, o estudo de Direito Penal Militar, porque qu~n_~o o Ge~eral Moreira _
se referiu ã sua carreira, ele mostrou que, em alguns casos,
ele se referia aos Conselhos de Justiça, qualldo ele fez o estudo
do Superior Tribunal Militar. Como sabemos, o Tribunal Superior Militar- talvez até algu!llas pessoas desconheçam isso
- foi criado por Dom João VI, e é a Corte de Justiça mais
antiga que há no Brasil.
E essa Corte é de tal modo respeitada e respeitável que
no período que se apelida de ''ditadura militar" - e que
eu chamo de "suave regime autoritário" -houve 5 mil processos que foram submetidos ao Supremo Tribunal Militar.
Só 2 mil processos foram mantidos nas condenações - e
ainda assim com as condenações reduzidas - , o que I~vou,
aqui, nessa Casa, o ilus'tre -senador Paulo Brossard a fazer
o maior elogio ao Superior Tribunal Militar, como sendo uma
Corte de Justiça na qual se poderia perfeitamente confiar.
E lembro-me também que a_dvqgados que defendiam presos,
naquela altura, fizeram o mesmO tipo de reconhecimento do
Superior Tribunal Militar.
Ora, Sr. Presidente, então quando vamos analisar a indicação de um oficial para este lugar, temos que ter uma dupla
preocupação; a preocupação com o oficial que vai para uma
função de alto relevo, e ao mesmo tempo, da sua vocação
para o exercício da Justiça, e penso que essas duas condições
estão implícitas na iridicação que o Presidente da República
fez ao Senado da República.

-
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O Sr.. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço V. Ex• com muito
prazer.
O SR. Josaphat Marinho -

No momento em que V.

Ex~ faz alusão à posição do Superior Tribunal Militar permita
que~ secundando as suas palavras, relembre um fato que na

vida dessa Corte é histórico. Preso, processado perante o
Tribunal de Segurança Nacional junto a outros Parlamentares,
João Mangabeira foi condenado.'Bateu às portas do Supremo
Tribunal Federal em vários habeas_corpus, não conseguiu solução. Condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional, veio
a ser absolvido pelo Superior Tribunal Militar e absolvido
numa decisão em que a Corte procedeu com a maior dignidade, porque obrigou o Tribunal de Segurança, que era como
se sabe um Tribunal de exceção, a revelar que havia cometido
a indignidade de condenar pelo voto do Presidente, ou seja,
pelo voto de desempate.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Agradeço a V. Ex•
o aparte. Consegui ouvi-lo apesar- eu não diria -da poluição verbal, porque seria uma injustiça, -uma -injúria, mas,
digo, apesar de_ n_ão estarmos todos atentQS ao que V. Ex'
falou. E é uma pena não terem estado atentos, porque é
um testemunho da maior importância, pártindo -de um homem
como V. Ex~. Sempre disse que aqui um dos nossos referenciais
mais admiráveis da cult1,1ra, especialmente da cultura jurídica,
não é um advogado, é um jurista e é um jurista de renome
internacionaL E exatamente quando se fala na possibilidade
de fazer uma nomeação dessa natu:t:_eza, que dependerá do
beneplácito do Senado da República, é que eu me detive
um pouco mais, com a permissão do Presidente _da Casa,
para que os Srs. Senadores possam chegar até ao plenário.
Para que os Srs. __ Senadores venham, para que nós tenhamos
o quorum correspondente a uma votação. Que nãO corra o
risco de uma brutal injustiça de amanhã nós termos aqui menos
de 4l_Senadores e, conseqüentemente, a _imprensa dizer que
o Presidente da Casa acabou de anu_ncjar _que há 74 Senadores
na Casa e que não haverá sequer 41 no plenário.
Isso será uma referência negativa ao próprio Congresso
brasileiro.
Mas tenho certeza que se o Presidente da Casa, o ih!stre
Senador Lucídio Portella, fizer novos apelos pela Mesa, estamos vendo que os Senadores estão chegando para que possamos votar essa matéria e fazermos justiça ã um-homem que,
no final da sua carreira militar, vai ter ainda_ a possibilidade
de prosseguir, na ativa, porque poucas pessoas sabem disso:
p General-de-Exército que vai para o Superior Tribunal Militar tem ainda a sua vida considerada como na ativa do _Exército. E a beleza desse Superior Tribunal Militar.~ exatarile"nte,
como salientou o General_Moreira, a conjugação que há e~tre
os togados e os Generais das três Forças Arrp.adas que cog_I: _
põem o Superior Tribunal Militar.
Acho que, pela informação que·vejo, visual, Sr. Presidente, acho que com mais seis presenças teríamoS o- Quoniln
mínimo para vótar a matéria.
Agradeço a V. Ero a oportunidade que me deu e a generosidade de me ouvir.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) :-- Reiteramos
a s.olicitação de V. Ex~.
O Sr. José Fogaça -Sr. Presidente, peço a palavra pela·
ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Pois não, nobre Senador.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela ordem. Sem
revisão dO orador.)- Sr. Presid~nte, Srs. Senadores, nes_te
momento, quero reafiimar_..também, ÇJ)J.__ nome do J>MD~,
o enOrme crédito que goza entre os Senadores o ilustre indicado, General do Exército Antonio Joaquim Soares Moreira,
homem que moStrou brilho intelectual. competéncia, clareza
de visão, modernidade política e um _enorme espírito democrátiCo na conduta do J;stÇ~,do-Ma~ior do. Exé~cito ..
De modo que temos todas as mais sobradas razões para
reconhecer a importância desta indicação e aprová-la. No entanto, ao vislumbrar o plenário, estamos vendo que ainda
talvez se faça necessário convo_car__a presença dos Srs. Senadores. Creio que ainda há um número insuficiente Çl_e S_~nadores
para rima vot3Çã0 que é nominal. Por iSso, a Liderança do
PMDB, a pedido do Senador Humberto Lucena, apela aos
Srs. Senadores do partido que se encontram em seus gabinetes
para que venham até este plenário para uma votação importante, não s6 pelo importante cargo que está sendo objeto
de apreciação, mas também por todos os·méritos respeitáveis
do General de ExércitO AntOnio Joaquim Soares Moreira.
Portanto, fíca o registrO desse nosso reconhecimento e, sobretudo, esta convocação, este apelo aos Senadores_ dQ n_osso
Partido para que se façam aqui presenteS.
Durante o disCurso do Sr. José Fogaça~ o Sr. Lucidia Portel/a~ Suplente de_ Secretário, d_eixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente~
O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides)- Srs. Senadores, a Secretaria-Geral da Mesa visualiza no plenário, neste
instante, 36 Srs_. Senadores. Portanto, com um pouco mais
de boa-vontade dos Srs. Senadores teremos aqui no plenário_
o número mínimo. {Pausa.)
_ _
A Mesa faz a constatação auspiciosa de que -há 41 Srs.
Senadores, não mais do que numa inequívoca denionstração
do seu espírito público. garantindo o quorum para esta sessão
extraordinária que agora se realiza.
O Sr. Esperidião Amin - Peço a palavra pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Líder Esperidião Amin.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS ~ SC !'ela ordem:.
Sem revisão do ·orador.) -Sr. Presidente, Srs. Seüadores,
ao tempo em que participo da conclamação que_:V. Ex~ faz
para que os nossos companheiros adentrem este recinto para
aqui votar, desejo, secundando a manifestação do Senador
Jarbas Passarinho, trazer ao Plenário pelo menos a confirmação das pâlavras que hoje tive Oportunidade_ de proferir
a propósito do ínQ.icado e da indicação. Estoq convencido
de que o Senado praticará não apenas um ato de justiça,
não apenas dirá um nada contra essa nomeação, mas poderá
aqui, com o voto positivo dos Senadores, dizer claro e em
bom tom que a nomeação do General AntoQio J9ªquim Soares
Moreira, vai nobllitar o SuperiOr -Tribunal Militar. Esse foi
o teor da colocação que fiz hoje na Comissão de Constituição,
Justiça e_Cidadania e que desejo, neste momento, resumir.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação.
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O SR. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que
estamos com o·quoru.m relativamente baixo e como disse mui·
to bem o Senador Jarbas Passarinho, temos agora um candidato, um homem da maior expressão e se formos votar com
este quorum, eu pediria o cuidado de todos os Srs. Senadores
para que não maculássemos uma carreira que até hoje é imacu-

lada. Acabamos de receber aí a presença do Senador Cid
Sabóia de Carvalho e acho que então aí, feito esse apelo,
acho que podemos votar.
·
Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Procede-se à votaçdo.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Todos os
Srs. Senadores já votaram?
-Vou proclamar o resultado.
Srs. Senadores, a técnica da aparelhagem eletrônica pede
alguns instantes aos Srs. _Senadqres, enquanto se corrige um
defeito perfeitamente sanável. (Pausa.)
Srs. Senadores, a técnica informa d~ _i~possibilidade de
se corrigir ó defeito na aparelhagem eletrónica, e, para .que
não se prolongue esta sessão, a Pr~sidência pede a compreensão de V. Ext11- para utilizarem o processo, que os Senadores
mais antigos na Casa já Conheci:in,- iJ.ue é o de votar como
se faz nas ComissõeS Técnic"as, isto é, coni a utilização d3s
bolas branca, preta e vermelha.
A Presidência esclarece que a bola branca significa voto
"sim", a preta, voto "não,.; e a vermelha, "abstenção".
O Sr. 1' Secretário processará à chamada, que será feita
no Norte para u Sul.

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SENHORES SENADORES:

Aluízio Bezerra
Nabor Júnior
Flaviano Mello
Divaldo Suruagy
Guilherme Palmeira
Henrique Almeida
Jonas Pinheiro
José Sarney
Aureo Mello
Gilberto Miranda
Jutaby Magalhães
Josaphat Marinho
Cid Sabóia de Carvalho
Mauro Benevides
Beni V eras
Meira Filho
Gerson Camata
João Calmon
Elcio Alvares
Iram Saraiva
Bello Parga
Epitácio Cafeteira
Louremberg Nunes Rocha
Mareio Lacerda
Júlio Campos
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Rachid Saldanha Derzi
Wilson Martins
Afredo Campos
Ronan Tito
JarbaS Passarinho
Juvêncio Dias
Humberto Lucena
Ney Suassuna
José Richa
Luiz Alberto
Mansueto de Lavor
Marco Maciel
Chagas Rodrigues
Álvaro Pacheco
Lucídio Portella
Hydekel Freitas
Darcy Ribeiro
Dario Pereira
Lavoisier Maia
Garibaldi Alves Filho
José Fogaça
José Paulo Biso!
Pedro Simon
Odacir Soares
César Dias
Marluce Pinto
João França
. Dirceu Carneiro
Nelson Wedekin
Esperidião Amin
Eva Blay
Eduardo Suplicy
Moisés Abrão
João Rocha
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Encerrado
o processo de votação.
A Presidência designa os nobres Senadores Lavoisier
Maia e Aureo Mello para procederem como escrutinadores
na apuração da votação agora realizada, solicitando que S.Exas venham à mesa. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência vai proclamar o resultado: 59 votantes.
Confere o número de votantes com o número de esferas
coloçadas na uma respectiva.
A Presidência esclarece ao Plenário que a manifestação
foi consagradora para ó -indiCado~ fato iilusitado ou quase
inusitado na tradição da Casa.
Todos os votos foram favoráveis à indicação. Farei a
comunicação ao S~nhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência agradece a presença dos Srs. Senadores.
O .SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encernlda ã sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 40 minutos.)
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N•6, DE 1993
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, ~ tendo em vista
·O que consta- do processO n"' 009.881/92-1, resolve transfe~ir
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o servidor ALAN SILVA, ocupante da Catj::goria Funcional
de TêcriiOO Legislativo-Área de TranspOrles, ClaS-Se "Especial", PJtdrão V~ para a Categoria Funcionai de T~criico Legislativo-Arca de Processo Legislativo, Classe "Especial", Padrão V, dQ Quadro_ de Pessoal do Senado Federal, de acordo
com o disposto no § 1•, do art. 23, da Lei n' 8.112, de 11
de dezembro del990_e no art. 418, inciso I, do Regulamento
Administr3tívo~ Senado Federal, 26 de janeiro de 1993. Mauro Beoevldes
- Carlos De'Carli - Dirceu Caroeiro - Mál-cio L8cerda
- Saldanha Derzi - Meira FUho. · · ·
· · ··
·

ATO DA COMISSAO DIRETORA
N• 7, DE 1993
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, e teQdo em vista
o que consta do Processo n<;> 008.080/92-5, reSolve transferir
o servidor ANTONIO CARLOS DA SILVA LIMA, ocu·
pante da Categoria Funcional de Técnico Legislativo-Área
de Segurança, Classe uEspecial", padrão V, para a Categoria
Funcional de Técnico Legislativo-Área de Processo Legisla~
tivo, Classe '"Especial'", padrão V, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, de acordo com o disposto no § 1"', do
art. 23, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no
art. 418, inciso I, do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993. -Mauro Beoevides- Carlos De'Carli- Dirceú Carneiro- Márcio Lacerda
- Saldanha Derzi - Meira Filho..
-

Quinta-feira

28

829

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 10, DE 1993
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentaÍ'es, e tendo em vista
o que consta dos Processos n~ 014.464/92·6 e 016.468192-9,
resolve transferir o servidor ERICO VIEIRA CASSES, ocu·
pant~ da Categoria Funcional de ~écnico Legislativo-Área
de Segurança, Classe Especial, Padrão V, para a Categoria
Funcional de TéCnico Legislativo-Área de Processo Legislativo, Classe Especial, padrão V, do Quadro de Pessoal do
~enado Federal, de acordo com o disposto no § 1~, do art.
23, <la Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no art.
418, inciso I, do Regulamento Administrativo.

Senado Federal, 26 de janeiro de 1993. --:-- Mauro Benevides- Carlos De'Carli- Dirceu Carneiro- Márcio Lacerda
- Saldanha Derzi - Meira FUho.
ATO DA COMISSÃO DlRETORA
N• 11, DE 1993
A Comissão Diietora dO Senado Federal, no uso· de suas
atribuições regimentais e reiulam.entares, -e tendo em vista
o que consta do_ processo· nQ 014.308/91-6, resolve transferir·
o servidor DÁVISON BANDEIRA BARSOS_, ocupante da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo-Arca de Segu·
rança, Classe "Especial", Padrão IV, para a Categoria Funcional de Técnico Legislativo-Área de Processo Legislativo, Classe "Especial", padrão IV, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, de acordo com o disp9sto no§ 19 , do art. 23, da
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no art. 418, inciso
N• 8, DE 1993
I, do Regulamento Administrativo.
A Comissão Oiretora: do ~S"eitado Fedeial,
~so de suas _
Senado Federal, 26 de janeirÓ de 1993. -Mauro Beneatribuições regimêntais e regulamentares, e· tendo em vista
vides- Carlos De'carli- Dirceu Carneiro- Márcio Lacerda
o que consta do processo n' 010.786/90·2, resolvet.iansfeiir
- Saldanha Derzi - Meira FUho.
o servidor FERNANDO LUIZ MEDEIROS D"E MOORA,
ocupante da Categoria Funcional de Técriico -Legi.SiiltiVo~ÁTea
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
de Segurança, Classe "Especiai"', padrão IV, para a Categoria
N• 12, DE 1993
Funcional de TéCJlico Legislativo:Área de Pmcesso Legisla·
A Comissão DiretOra do Senado Federal no uso de suas
tivo, Classe "Especial", Padrão IV, do Quadro de Pessoal
atribuições regimentais e regulamentares, tendo em vista o
do Senado Federal, de acordo com o disposto no § 1', do
que consta dos Processosn• 04.073/92-7 e 016.467/92·2, resolve
art. 23, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no
transferir o servidor FRANCISCO_ CARLOS MELO FAart. 418, inciso I~ do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993. - Mauro Bene- RIAS, ocupante da Çategoria Funcional de Técnico Legislativo- Ai:ea de Segurança, Classe "Especial", Padrão V,
vides- Carlos De~Carli -:- Dirceu Carneiro- Márcio Lacerda
para a Categoria Funcional de Técnico Legislativo - Área
- Saldanha Derzi - Meira FUho.
de Processo Legislativo, Classe "Especial, Padrão V, do Qua·
dró de Pessoal do Senado Federal, de acordo com o disposto
ATO DA COMISSÃO DlRETÓRA
·no § 1•, do art. 23, da Lei n' 8.112, de 11 de novembro
N•9, DE 1993
de 1990 e no art. 418, inciso I, do Re~amento AdminisA Comíssão Diretora do Senado Federal, rio uso de suas
trativo.
atribuições regíme.ntais e ·regUlamentares, e te_rido em -ViSta-Senado Federal, 26 de janeiro de 1993. - Mauro Beoe·
o que consta do Processo n' Ol2.530/9Z..l, resolve transferir
vides- Cllrlos De'Carll- Dirceu Carneiro- Márcio Lacerda
o servidor ELIAS GONÇALVES ROSA1 ocupante da Cate·
- Saldanha Derzi - Moira FUho
geria Funcional de Técnico Legislativo-Arca de Segurança,
ATO DA COMISSÃODIRETORA
Classe "Especial", P!!drão V, para a Categoria Funcional de
N•13,DE1993
Técnico~Legislativo-Area de Processo Legislativo, Classe "Especial",. Padrão V, do Quadro ,de Pessoal do Senado Federal,
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
de ãcordo com o disposto no§ 1<?, do art. 23, ~Lei n<? s;112,
atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em vista
de 11 de dezembro de 1990 e no art. 418, inciso I, do Regula·
o que consta do processo n~ 14.986/92-2, resolve transferir
mento Administrativo.
----o servidor JúSÉ FLORES ALVES JUNIOR, ocupante da
Senado 'Federal, 26_ de janeiro de 1993. --:- Mauro BeueCategoria Funcional de Técnico Legislativo-Área de Segu·
vldes- Carlos De'Carli- Dirceu Carneiro- Márcio Lacerda
rança, Classe "Especial", Padrão V, para a Categoria Funcio~
- Saldanha Derzi - Meira FUbo.
oal de Técnico Le_gi'!J.ativo:Área d~..Processo Legislativo, Clas-
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se'"Especial", Padrão V,·do Quadro de Pessóal do Senado
Federal, de acordo com o disposto no § }9, do art. 23, da
Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no art. 418, inciso
I, do Regulamento Administrativo.
·
Senado Federal, 26 de janeiro de 199.3. -Mauro -Bene-vides - Carlos De'Carli- DirceU Carneiro - Márcio Lacerda - Saldanha Derzi - Melra Filho.
ATO DA COMISSÁO DIRETQRA
N• 14, DE 1993

A Comissão Diretõra do Senado Federal, no-uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em vista
o que consta do processo n9 008.932/92-1, resolve transferir
o servidor MANUEL VITORINO JORGE DE MENEZES
LIS~, ocupante da Categoria Funcional de Técnico Legislativo-Area de Segurança, Classe Especial, padrão V, para a
Caterógia Funcional de Técnico Legislativo-Área de Processo
Legislativo, Classe Especial, Padrão V, do-quadro de Pessoal
do Senado Federal, de acordo com o disposto nci § 1"', do
arr. 23, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no
art. 418, inciso I, do RegulameD.to Administrat"ivo.
Senado Federal, 26 de janeiro de 19_93. -Mauro Benevides- Carlos De'Carli- Dir<eu Carneiro- Márcio Lacerda
- Saldanha Derzi - Meira Filho.
·
·
·
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 15, DE 1993
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares: e tendo em- vista
o que consta do Processo n• 008.113/92-0,'resolve tra!lsféru
o servidor MARCOS SANTIAGO NAUD, ocupante da-àite-.
goria Funcional de Técnico Legislativo-Área de Segurança,
Oasse "Especial", Padrão V, para a Categoria Funcional de
Técnico Legislativo-Área de Processo Legislativo, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
de acordo com o disposto no§ 1~", do art. 23", da Lei n~" 8.112,
de 11 de dezembro de 1990 e no art. 418, inciso I, do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993 . .:.... Mauro Benevides- Carlos De'Carli- Dirceu Carneiro- Márcio Lacerda
- Saldanha Derzi - Meira Filho.
ATO DA COMISSÂO DIRE'fQRA
N• 16, I)E 1992
A Comissão Diretora do SenadO Fedefal, no uso de suas
atribuições re·gimeiitais e "Teg':J.lamentareS, e te-ndo em, vista
o que consta do processo n•' 006359/90-6 e 016931!92-0, resolve
transferir o servidor JOSÉ AUGUSTO ARCO VERDE DE.
MEL9, ocupante da Categoria FunCionai de-Analista Legisla- tivo-Area de Comunicação Social, Classe "Especial", Padrão
V, para a Categoria Funcional de Analista Legislativo-Área
de Processo Legislativo, Classe "Especial", padrão V, Quadro
de Pessoal do Senado Federal, de acordo com o disposto
no § 1"' do art. 23, da Lei n~" 8.112, de 1l de dezembro de
1990 e no art. 418, inciso I, do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993. -Mauro Benevides- Carlos De'CarU - Dirceu Carneiro- Márcio Lacerda
- Saldanha Derzi - Meira Filho.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N•17, DE 1992
A Comissão Diretóra do Senado Feder3.f,--ii0 uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, tendo em vista

e
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o_que c9n~ta do processo n"' 012.377/92-9, resolve, transferir
a servidora CLAUDIA L YRA NASCIMENTO, ocupante
da Categoria Funcionai de Analista Legislativo-Áreade Taquirã.fia, Classe "Especiaf", PadrãO V, para a Categoria-Funcional de Analista Legislativo-:Área _de_ Process~. Legislativo,
Classe "Especial, Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, de acordo com o disposto no § 19 , do art. 23: da
Lei n• 8.112 de 11 de dezembro de 1990 e no art. 418, inciso
I, do Regulamento Administrativo.
--- Sena.do.F.ederal, 26 de janeiro de 1993. -Mauro Beoevides- Carlos De'Carli ~ Dirceu Carneiro-- Márcio Lacerda
- Saldanha Derzi - Meira Filho.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 18, DE 1992
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, tendo em vista o
que consta do Processo n"' 007.880/93-8, resolve, transfer,ir
a servidora LOENICE OLIVEIRA HORTA BARBOSA,
ocupante da Categoria Funcional de Analista Legislativo-Área
de Taquirafia, Classe "Especial", Padrão V, para a Categoria
Funcional de Analista Legislativo-Área de Processo Legislativo, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal
do seDado Federal, de ácordo com o disposto no § r, do
art. 23, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no
art. 418, inciso I, do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993. -Mauro Beoevides- Carlos De'Carli'- Dirceu Carneiro- Márcio Lacerda
- Saldanha Derzi - Meira Filbo.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 19, DE 1993
A Comissão Dlretdrã do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regíoieiltais e regUlanientaies, e tendo eni Vista
o que consta do Processo n• 015054192-6, resolve transferir
o servidor PAULO RICARDO DUARTE FEIJÓ, ocupante
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo-Área de Segurança-, Classe "Especialn, Padrão V, para a Categoria Funcional de Técnico Legislativo-Área de Processo Legislativo, Classe "Especial", padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, de acordo com o disposto no § 1"', do art. 23, da
Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no art. 418, inciso
1; do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993:-=. Mauro Renevides- Carlos De'Carli ~ DirCeu Carneiro- MárCio Lacerda
- Saldanha - Derzi - Meira .Filho..
ATO DA COMISSAO DIRETORA
-Ni 20; Dl!;l993
A Comissão Diretorà do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulàmentares, e tendo em vista
o que consta do Processo n"' 013035/92-4, resolve transferir
o servidor CARLOS EDUARDO BATISTA DE 0LlVEI:f3.A, ocupante da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
Area de Telefonia, Classe 1-, Padrão IV, para a ca-tegoria
Funcional de Técnico Legislativo-Área de_ Processo Legislativo, Classe t~ Padrão-1V, do Quadro de -PessoãJ do Senado
Federal, de acordo com o disposto no § 1"', do art. 23, da
Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no art. 418, inciso
I, do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993. ---:-__ Mauro Benevides- Carlos De'Carli - Dirceu Carneiro- Márcio Lacerda
- Saldanha Derzi - Meira Filho.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 21, de 1993
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em vista
o que consta do Processo n"' 014624/92-3, resolve transferir
o servidor NILSON DE OLIVEIRA, ocupante da Categoria
Funciorial de Técnico LegislatíV(i:.Área de Segurança. Çlasse
"Especial", Padrão V, para a Categoria Funcional de Técnico
Legislativo-Área de Processo Legislativo, Classe .. Especial",
Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, de acordo
com o disposto no § 1', do art. 23, da Lei n• 8.112, de 11
de dezembro de 1990 e no art. 418, inciso I, do Regulamento
Administrativo.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993. -Mauro Rene·
vides- Carlos De'Carli- Dirceu Carneiro- MárciO Lacerda
- Saldanha Derzi - Melro Filho.
ATO DA COMISSÃO DlRETORA
N• 22, DE 1993
A Comissão Diretora do Senado Federal, rio uso de suas
atribuiçües regimentais e regUlamentares, e tendo em vista_
o que consta _do Processo n" 014269/92-9, resolve transferir
o servidor JOAO-BATISTA SOARES DE SOUSA, ocupante
da CategOria FunciOnal de Têcnico Legislativo-Áerea de Administração Classe "Especial", Pa?rão V, para a Catetoria
Funcional de Técnico- Legislativo-Arca de Processo Legisl_ativo, Classe "Especial". Padrão V, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, de acordo com o disposto no § 1~. do
art. 23, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no
art. 418, inciso I, do Regulamento AdministratiVo.
Senado Federal, 26 de jimeiro de 1993. -Mauro Renevides- Carlos De'Carli- Dirceu Carneiro- Márcio Lacerda
- Saldanha Derzi - Meira Filho.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 23, DE 1993
A Comissão Ditetora-do Senado Federal, no uso de su_as
atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em vista
o que consta do Processo n' 013393192·8, resolve tranferir
o servidor JOSÉ ANTONIO DA SILVA MOREIRA, ocupante da Categoria Funcional de Técnico Legislativo-Área
de Segurança, Classe ''Especial", P§t~r~<? V ,_para a Categoria
FunciOnal de Técriitó- Legislativo-Area de PrOC!!_Sso Legislativo, Classe "Especial". Padrão V. do Quadr_o d_e __ Pessoal
do Senado Federal, de acordo com o disposto no_§ 19 1,
do art. 23, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e
no art. 418, inciso_ I, do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993. -Mauro Benevides- Carlos De'Carli- Dirceu Carneiro- Márcio Lacerda
- Saldanha Derzi - Meira Filho.
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de 11 de dezembro de 1990 e no art. 418, inciso I. do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993. -Mauro Renevides- Carlos De'Carli- Dirceu Carneiro- Márcio Lacerda
- Saldanha Derzi - Meira Filho.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 25, DE 1993
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em vista
o que consta do Processo_ n~ _014967/92-8, resolve transferir
o servidor OSVALDO FERRO FILHO, ocupante da Cate·
goria Funcional de Técnico Legislativo-Área de Segurança,
Classe "Especial", Padrão V, para a Categoria FuncioÍlal de
Técnico Legislativo-Área de Processo Legislativo,. Classe ''Especial'', Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
de acordo com o disposto no § 1•, do art. da Lei n• 8.112.
de 11 de dezembro de 1990 e no art. 418. inciso I, do Regulamento Administrativo.
Senado Federal. 26 de janeiro de 1993. -Mauro Benevides:- Carlos De'Carli- Din::eu Carneiro- Márcio Lacerda
- Saldanha Derzi - Meira Filho.
(*) ATO DO PRESIDENTE N' 470, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade coma
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, resolve noemar HERZELEIDE MARJA FERNANDES DE OLIVEIRA, Assessor
Legislativo, DAS-3, efetivo, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, para exercer o cargo, em comissão, de Díretora da
Assessoria, código SF-DAS-101.5, do Qudro de Pessoal do
Senado Federal.
Senado Federal, 11 de dezembro de 1992. -Senador·
Mauro Benevides.

ATO DO PRESIDENTE N• 19, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competencia 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~ 000.678193:7 ;·resolVe
alterar o Ato desta Presidência n~ 213, de 1989, publicado
no DCN, Seção II, de 25 de agosto de 1989, para manter
aposentado o Servidor CAIO TORRES, Analista Legis!atívo
-Área de Orçamento, Classe Especial, Padrão V, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal- Parte Pennanente, no cargo,
em comissão, de Diretor Executivo de Cedesen, código SFDAS-101.4, nos termos do art. 40, inciso III, alínea a, da
Constituição da República Federativa do Brasil, combinado
com os arts. 67~ 186, inciso III, alínea a, e 193. todos da
Lei n•8.112, de 1990, arts. 517, inciso!, e 524, do Regulamento
Administrativo do Senado Federal, bem assim com o art.
11 da Resolução SF n9 87, de 1989, com proventos integrais,
calculados com base no cargo, em comissão, de Diretor Executivo do Cedesen, Código SF·DAS.101.4, a partir de 1• de
setembro de 1992, observado o disposto no art. 37. inciso
XI, da Constituição Federal.
Senado Fderal, 26 de janeíro de 1993. ~Senador Mauro
B~nevides, Presdiente.
~
- -

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 24, DE 1993
A Comissão Direfofã -do Senado Federal, no uso d_e suas
atribuições regimentais-e regulamentares. e tendo em vista
o que consta do Processo n~ 015876/91-8, resolve_ transferir
o servidor DA VY CASTRO DA MATTA, ocupante da Cate·
geria Funcional de Técnico Legislativo-Área de Segurança,
Classe "Especial", Padrão V. para a Categoria Funcional de
Técnico Legislativo-Área de Processo Legislati':C?~ ~l~s_se .. Especial", Padrão V. do Quadro de Pessoal do Senado Federal, _
(*)Republicado por haver saído com inconeção no DCN, Seçào ll, d~ 12-12-92
de acordo com o disposto n~ § 1~. do art. 23, da Lei n? 8.112,
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DIÁRTODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ATO DO PRESIDENTE N• 20, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada- pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, di-4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo -n9 000.689/93-9, resolve
alterar o Ato desta Presidência n~ 51, de 1990, publicado
no DCN, Seção II, de 21 de abril de 1990, para manter aposentada a servidora MARIA EL!ZA NOGUEIRA LODDO,
Analista Legislativo., Classe Especial, Padrão III, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal- Parte Permanente, no cargo,
em comissão, de Diretora da Subsecretaria de Biblioteca, código SF-DA$.101.3, nos termos do art: 40,-indSi:) III, ãlírieaa,
da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado
com os arts. 67, 186, inciso III, alínea a,e 193, todos da Lei
n9 8.112, de 1990, arts . .517, inciso I, e 524, dó Regulamento
Administrativo de.. Senado Federal bem assim com o art. 11
da Resolução SF na 87, de 1989, com prove-ntos integrais,
calculados com base no cargo, em comissão, de DfretOfa -da
Subsecretaria de Biblioteca, Código SF~DAS:101.3, a partir
de 19 de setembro de 1992, observado o disposto no art. 37,
inciso XI, da Constituição Federal.
- Senado Federal, 26 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides.
ATO DO PRESIDENTE N• 21, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi oufOrgaaa _pelo Ato
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril de 1993, e tendo
em vista o que consta do Processo n'~ Oc1L21~/93-0, resolve
alterar o Ato desta PresidCncia no 215, de 1987, publicado
no DCN, Seção 1II, de 21 de outubro de_ 1987, para manter
aposentado o Servidor-FRANCISCO GONÇALVES DE
ARAÚJO, Analista Legislativo, Classe Especial, padrão V,
do Quadro de Pessoal do Senado Federal - parte Permanente, no cargo, em comissão, de Diretor da Secretaria de
Documentação e Informação, Có-digo SF-DAS-101.5, nos termos do art. 40, inciso III, alínea a,da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 67, 186,
inciso III, alínea a, e 193, todos da Lei no 8.112, de 1990,
arts. 517, inciso I, e 524, do Regulamento AdministratiVo
do Senado Federal, bem assim com o art: 11 ~a Resolução
SF no 87, de 1989, com proventos integrais, calculados cOmbase no cargo, em comissão, de Diretorda Secretaria de Documentação e Informação, Código SF-DAS.l01.5, a partir de
1~· de setembro de 1992, observado do disposto do art. 37,
inciso XI da ConstituiçãO Federal.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides, Presidente,
ATO DO PRESIDENTE N• 22, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de s_ua ~ompe
tência regimental e regulanlentãi', em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo' Ato
da Comissão Diretora- rio? 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta dõ Processo n~- 001.217/93-3, iesolve
alterar o Ato desta Presidência n~ 231, de 1989, publicado
no DCN, Seção, II, de 16 de setembro de 1989, para manter
aposentado o servidor GERSON DE SOUZA LIMA, Analista Legislativo, Classe Especial, padrão V, do Quac:Iro de
Pessoal do Senado Federal - parte Permanente, no cargo,
em comissão, de Diietor da Secretaria de Serviços Especiais,
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código SF-DAS-101.5, nos termos do art. 40, inciso III,-alínea
a, da Constituiçã-o da RepúbliCa Federativa do BrasiL combinado com os arts. _67, 186, inciso III, alínea a, e 193, todós
da lei n' 8.112, de 1990, arts. 517, inciso I, e 524, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem assim com
o art. 11 da Resolução SF n' 87, de 1989,.com proventos
integrais, calculados com base no cargo, em comissão, de
Diretor da Secretaria de Serviços EspeciaiS, Códig-o SFDAS.10L5, a partir de r de setembro de 1992, observado
o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993. Senador Mauro
Benevides, Presidente
ATO DO PRESIDENTE N• 23, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regularrientar, 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 n9 000.599/93-0, resolve
alterar o Ato desta Presidência no? 124.__ de 1992, publicado
no DCN, Seção II, de 4 de abril de 1992, para manter aposentada a Servidora MARILDA BORGES DE CAMARGO,
Analista Legislativo, Classe Especial, Pãâfão V, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal- Parte Permanente, no cargo,
em comissão, de Diretora de Subsecretaria de Coordenação
Legíslativa do Congresso Nacional, código SF-DAS-_101 4,
nos termos do art. 40, inciso UI, alínea a, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os arts.
67, 186, inciso III, alínea a,e 193, todos da Lei n• 8.112,
de 1990, arts. 517, inciso I, e 524, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem assim com o art. 11 da Resolução n9 87, de 1989, com proventos integrais, calculados com
base no cargo, em comissão, de Diretora da Subsecretaria
de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional, Código
SF-DAS.i01.4, a partir de i• de setembro de 1992, observado
o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides,Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 24, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimerital e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora o9 2,_ de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo no Q00.679!93-3,•resolve
alterar o Ato desta Presidência n~ 254, de 1987, publicado
no DCN, Seção II, de 6 de janeiro de 1988, para manter
aposentado o sevidor JAIME LUIZ COLARES, Analista
Legislativo, Classe Especial, Padrão V. do Quadro Pessoal
do Senado Federal- Parte Permanente, no cargo, em comissão de Assessor Legislativo, código SF-DAS-102.3~ nos termos
do art. 40 inciso UI, alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 67, 186, inciso
III, alínea a, e 193, todos da Lei n• 8.112, de 1990, artigos
517,jnciso I, e 524, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem assim com o artigo 11 da Resolução SF
n~ 87, de 1989, com proventos integrais, calculados com base
no cargo, ern comissão, de Assessor Legislativo, Código SFDAS 102.3, a pm;tir de F de setembro de 1992, observado
o disposto no artigo 37, inciso XI, da ConstituiçãO Fedei:iL
Senado Federal, em 26 de janeiro de 1993. ~Senador
Mauro Benevides, Presidente.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

ATO DO PRESIDENTE N" 25, de i993
O Presidente do Sehado Federal, no uso de sua- competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diietora n" 2, de 4 de abril de 1973; e terido
em vista o que consta do Processo n9 000.878193-6, resolve
alterar o- Ato desta Presidência n~ 40, de 1988, publicado
no DCN, Seção II, de 16 de abril de 1988, para manter aposentado o servidor ANTÓNIO DE ARAÚJO COSTA, Analista
Legislativo, Classe Especial, Padrão V, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal- Parte Permanente, no cargo, em comissão, de Chefe de Gabinete do Presidente, código SFDAS-101.4, nos termos do artigo 40, inçiSo III, alínea a, da
Constítuição da Rcpiíblica Federativa do Brasil, combinado
com os artigos 67, 186, inciso III, alínea a, e 193, todos sa
Lei n' 8.112, de 1990, artigos Slí, inciso I, e 524, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem assim com
o artigo 11 da Resolução SF fl\' 87, de 1989, com proventos
integrais, calculados com base no cargo, em comissão, de
Chefe de Gabinete do Presidente, Código SF-DAS.101.4, a
partir de

1~

de setembro de 1992,

obscrvad~

o disp()sto no

art. 37, inciso XI, da Constítuição Federal.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 26, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regularmentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi out()rgada pelo Ato
da Comissão Dire-tOra no 2, de 4 de abril de 1993, e tendo
em vista o que consta do Process_o n~' 000~600/93-8, resolve
alterar o Ato desta Presidência n~' 600/93-8, resolve alterãr
o Ato desta Presidência n• 174, de 1989·, publicado no DCN,
Seção II, de 5 de agosto de 1989, para manter aposentado
o servidor ARMANDO PEREIRA ALVIM, Analista Legislativo, Classe Especial, Padrão V, do Quadro de Pe_ssoal do
Senado Federal- !'_arte Permanente, no cargo, em comissão,
de Diretor da Subsecretaria de Ata, código _SF_,DAS.101.4,
nos termos do artigo 40, inciso "III, alínea a, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos
67, 186, inciso- III, alínea a, e 193, todos da Lei n"' 8.112,
de 1990, artigos517, inciso I, e 524, do Regulamento Administrativo do Senado_Federal, bem assim com_ o a_rtigó 11 da
Res_olução SF n~ 87, de 1989, com proventos integrais, -caicuM
lados com base no cargo,, ein comissão1 de DíretOf
SUbSecretaria de Ata, Código SF-DAS:!01.4; a partir de 1'de setembro de 1992, observado o disposto no artigo 3.7, inciso XI,
da Constituição Federal.
__ _____ .. _
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993.--Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 27, DE 1993

aa

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimentai e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competên~i:<!_ que lhe fOí Outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1992, e tendo
em vista o que consta· do Processo _n~ 650:/9.2-4, resolve alterar
o Ato desta Presidência no 51, de 1987, publicado no DCN,
Seção li, de 18 de fevereiro de 1987, para manter aposentada
a servidora PÉROLA CARDOSO RAULJNO, Analista i.egi;;Iativo, Classe Especial, Padrão V, do Quadr"o de Pessoal
do Senado Federal - Parte Permanente, no cargo, em comisM são, de Diretora da Subsecretaria de Biblioteca, código SF-
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DAS-10i.3, noS termos do artigo 40, incisq III, alínea a, da
Constituição da República Feâerativa do Brasil, combinado
com os artigos 67, 186, inciso III, alínea a, e 193, todos da
Lei n• 8.112, de 1990 e artigos 517, inciso r, e 524, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem assim com
o artigo 11 da Resolução SF n9 87, de 1989, com proventos
integrais, calculados com base no cargo, em comissão, de
Diretor da s-ubsecretaria di Biblioteca, Código SFDAS.101.3, a partir de 1' de setembro de 1992, observado
o dispo-sto no artigo 37, inciSo Xl, da Constituição Fed"erai.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 28, DE 1993
~ - O Presidente do SenadO Federal~ no uso de sua competEncia regimental em 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 do Processo n~ 624/92-A, resolve alterar
do Ato desta Presidência no 238~ de 1987, publicado no DCN,
Seção Jl, de 18 de dezembro de 1987, para manter aposentado
o servidor JOSÉ GRI'!GÓRJO DA FONSECA, Analista Le_gislativo, Área de Orçamento Público~ Classe Especial, Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, no cargo,
em comissão,_ de Assessor Legislativo, código SF-DAs-102.3,
nos termos do artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os artigo
67, 186, inciso Jll, alínea a, e 193, todos da Lei n• 8.112,
de 1990, artigos 517, inciso I;e 524, do Regulamento Administrativo _do Senado Federal, bem assim com o artigo 11 da
--Resolução SF n9 87. de 1989, com proventos integrais, calculados com base no cargo, em comissão, de Assessor Legislativo, Código SF-DAS.102.3, a partir de 1' de setembro de
1992, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Consti~
tuição Federal.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
BeneVide~, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 29, DE 1993
. _ .o Pre_side_nte do Senado Federal, no uso de sua competencla regimental e egularnentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Çomissão Diretora n~ _2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vísta o que consta do Processo n" 625/93-0, reSolve alteraio Ato desta Presidência ri• 64,-âe 1988, publicado no DCN,
Seção II, de 12 de maio de 1989, para manter apresentado
o servidor AFONSO JOSÉ COELHO CÉSAR, Analista Legislativo, Classe Especial, Padrão V, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal -Parte Permanente, no caroo, em comissão, de :piretor, código DAS-101.5, nos termos.eodo artigo 40
inciso III. alínea a, da Constituição da República Federativ;
do Brasil, combinado com os artigos 67, 186, incíso III, alínea
a, e 193, to~_os d~ Lei n~ 8.112, de 1990, artigos 517, inciso
I, e 524, do Regulamento Administrativo do Senado Federal
bem assim com o artigo 11 da Resolução SF n~' 87, de 1989:
com_ proventos i_~tegrais, ~lc~lados '?Cm base no cargo, em
conussão, de D•retor, código DAS.101.5, a partir de 1' de
setembro de 1992, observado o disposto no artigo 37, inciso
XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ATO DO PRESIDENTE N' 30, DE 1993
O Presidente do SenadO Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do processo na 000._649/93-7, resolve
alterar o Ato desta Presidência na 172, de 1991, publicado
no DCN, Seção II, de 31 de janeiro de 1991, para manter
aposentado o servidor LUIZ PAULO FEUCIANO DEUMA, Analista Legislativo, Classe Especial, padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal -Parte Permanente, no
cargo, em comissão, de Assessor da Secretaria-Geral da Mesa,
código SF-DAS-10L3, nos termos do art. 40, incis_o III, alínea
c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os- arts. 67, 186, inciso III~ alínea c, e 193, todos
·da Lei n' 8.112, de 1990, arts. 517, inciso I, e 524, do Regulamento AdministratiVO- do Senado_ Federal, bem assim com
o art. 11 da Resolução SF n• 87, de 1989, com proventos
proporciona-is, calculados com base no cargo, em comissão,
de Assessor da Secretaria-Geral da Mesa, Código SFDAS-101.3, a partir de 1• de setembro de 1992, observado
o disposto no art. 37, inciso XI, da ConstitUição Federal.
Senado Federal, 26 de j aneiró de 1993. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 31, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regi.niental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da ComiSs-ãO Di"tetõrã. n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 016.212192-4,- resolve
alterar o Ato desta Presidência n9 18, de 1993, Publicado
no DCN, Seção II, de 27 de janeiro de 1993, para- manter
aposentada a servidora MARIA DO CARMO RONDON
RIBEIRO SARAIVA, Diretora da Suosecretaria de Adini-·
nistração de Pessoal, em comissão, código SFPDAS-101.4,
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, no cargo de Diretora, DAS-4, efetivo·, nos termos do arf. 40, inciso III, alínea
Cy da ConstituiÇão da República Federativa~do Brasil, combinado com os arts. 67, 186, inciso III, alínea, a,, e 250, todos
da Lei n' 8.112/90, e art. 517, inci.sú VI, do Regulamento
AdministratiVó-do Senado Federal, bem assim com o art.
11 da Resolução SF n" 87, de 1989, com proventos integrais

ATO DO PRESIDENTE N• 35, DE 1993
o-Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuiçóes regimentais e regulamentares, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretop n• 2, de 1973, de acordo com o disposto
no art. 243, § 2", da Lei n" 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão
DiretOrã. n" 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do

do cargo efeüVo de Diretora DAS-4, acrescidos de 20%, a

processo ~o 000.253/93-6, resolve nomear FÉRES_ DE OLI-

ATO DO PRESIDENTE N• 33, DE .1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgado pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, .e. de acordo com o que
consta do Processo n9 012.630/92-6, resolve nomear A TILA
CESETTI, REGINA RIBEIRO E SILVA, JOÃO ALVES
DE CARVALHO NETO, JQSÉMÁRIO SIMIL CORDEIRO- e MARCELO BITIENCOURT BARREIROS, para o
cargo de Analista Legislativo - Área de Medicina, Classe
3•, Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, Parte
Permanente, em virtude de aprovação em concurso público,
homologado pelo Ato do Presidente n• 1, de 1993, publicado
no Diário Oficial da União, Seção I, de 7 de janeiro de 1993.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 34, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regirfiental e regulamentar, em conformidade_ com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora, ri9 2, de 4 de abril de _1973, e tendo
em vista o que consta do processo o<? 11.409/92-4, resolve
aposentar, por inavalidez, o servidor HILTON E,UCLIDES
SOUZA RODRIGUES, Técnico Legislativo~ Area de Segurança, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os arts. 186, inciso I, § 1•, 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 artigo 37,
inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 27 .de janeiro de 1993~:.._ Senador Mauro
Benevides. Presidente.

partir de 23_ de novembro de 1992, observado o disposto no
VEIRA JABER para exercer o cargo, em comissão, de Secreart. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
tário Parlamentar, Código DAS-1, do Quadro de Pessoal do
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993.- Senador Mauro · Senado Federal, com lotação e exercício _no Gabinete do SenaBenevides, Presidente.
- - dor Gilberto Miranda.
ATO DO PRESIDENTE N• 32, DE 1993
SenadoFederal,28dejaneiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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
ATO DO PRIMEmO SECRETÁRIO
da Comissão Diretor<i-n9 2, de 1973, de acordo com o disposto
N• 3, DE 1993
no art. 243, § 2<?, da Lei na 8.112, de 1990, no Ato da Comissão
9
O
Primeiro
Secretário
do Senado Federal, no uso de
Diretora n 1, de 1991, e tendo em vista_ o que consta do
su~ competê_ncia regimental e reg~lamentar, cQ_nsiderã.ndo o_
Processo n• 000.862/93-2, resolve exonerar ANTÓNIO CELdisposto no art. 137 do Ato no;> 31/87, da Comissão Diretora,
SO :MELE GARI, do cargo, em comissão, de Assessor Técnie tendo em vista o que consta _do Processo n~' 011267/92-S,
co, Código SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do Senado
resolve:
Federal, do Gabinete do Primeiro Secretário, Senador Dirceu
Art. 1<? Nas obras contratadas pelo Senado Federal, o
Carneiro, a partir de 30 de janeiro de 1993.
percentual relativo a Bonificação e Despesas Indiretas- BDI
Senado Federal, 26 de janeiro de 1993. :--Senador Mauro
fica limitado ao máximo de 30% (trinta por ·cento).
Benevides, Presidente.
0
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O limite do percentual de BDI de qt!_e trata este

artigo será especificado nos atos COiivõcatórios relativos às
licitações destinadas à contratação de obras.
§ 2"' Em casos excepcionais, desde que áevidamente
justificado pelo órgão técnico competente, o percentual de
BDI poderá ultrapassar o limite estabelecido neste artigo.
Art. 29 Para os efeitos deste Ato, considera-se BDI a
bonificação ou lucro e os custos indiretos da obra, como:
I - Administração central;
II -Administração da obra;
III -Instalação e manutenção do canteiro;
IV -Taxas e emolumentos;
V -Seguros;
VI- Transporte;
VII -Mobilização e desmobilização de equipamentos;
VIII- Equipamentos e ferramentas;
--IX- Segurança e medicina do trabalho;
X- Controle tecnológico;
·
XI- Impostos;
XII- Imprevistos;
XIII - Despesas financeiras
Art. 3o Acompanharão os atos convocatórios relativos
a obras 1 planilha orçamentária, especificando os materiais e
a mão-de-obra a serem utilizados. com as respectivas quantidades.
Art. 4<i> Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5'i' Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 27 de janeiro de 1993. -Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro Secretário.
ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO-~ .
N'4, DE 1993
O Primeiro Secretário do Senado Fedeiat, nO -Uso· de
sua competência regimental e regulame'ntãr, resolve:
Art. 19 A geminação dos Gabinetes locali:?:ados na Aia
Teotónio Vilela obedecerá à seguinte dispOSição:
ANEXO I I - Bloco "A"
ALA SENADOR TEOTÓNIO VILELA
Lado Ímpar"'ic
Lado Par
1-3
2-4
5-7
6-8
9-11
10-12
13,15
14-16
17-19
18-20
21-23
.22-24
25-27 .............................. ""''";_;·•....... .26-28
29-31
30-32
33-35 ............................................... 34-36
37-39 ................................"' ............. 38-40
41-43
42-44
45-47 ............................................... 46-48
Art. 2~" Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 28 de janeiro de 1993. -Senador_ Dirceu
Carneiro, Primeiro Secretário.

Quinta-feira 28 835

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DiRETORA
2• Reunião Ordinária, Realizada em 26 de
janeiro de 1993
Às onze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de
jªneiro de um mil, novecentos e noventa e três reúne-se a
Comissão Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões
da Presidência, com a presença doS Excelentíssimos Senhores
Senadores Mauro Benevides, Presidente, Carlos Alberto De•
Carli, Segundo Vice-Presidente, Dirceu Carneiro, Primeiro
Secretário, Márcio Lacerda, segundo Secretário, Sal~nha
Derzi, Terceiro SecretáriO, ]r3m Saraiva, Quarto Secretário,
Lavoisier Maia, Meira Filho e Beni Veras, Suplentes.
O Senlior Presidente -dá início à reuniãÕ e-submete ao
exame dos presentes uma nova pauta para a convocação extraordinária do Congresso Nacional.
__ Após debates, os presentes aprovam a nova pauta que,
posteriormente, será discutida com os Líderes de Partidos.
A seguir, o Senhor Presidente submete à Comissão Diretora, as seguintes matérias:
a) Requerimento n~ 902, de 1992, no qual o Senhor Senador N elsotr Wedekin solicita ao Senhor Ministro da Educação
e Desporto, infonnaçóes sobre denúncia de Vereadores contra
o Prefeito de lçara/SC, de desvio. de dinheiro repassado pelo
FNDE em 1990 e 1991.
·
Os presentes, após exame, aprov3.m a matéria e a enCarilfnham à Secr~t'!~-i~_-_Çiéral_da Mesa para as devidas providências·
- - -- --. 'b) Requerimento n' 958, de 1992, no qualo Senhor Senador Júlio Campos solicita ao Senhor MiniStro-da Aeronáutica,
informações atinentes ao Adicional de Tarifa Aeroportuária,
objeto da Lei n' 8.399, de 7-1-92.
Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encamillham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências; ·
c) Requerimento n 9 51, de 1993, no qual o Senhor Senador Eduardo Suplicy solicíta ao Senhor Ministro das Comunicações, -mrortnações atinentes à conCorrência para instalação
de telefonia móvel, nO Estado de São Paulo, realizada entre
a Telebrás e a Telesp, na qual saiu vencecio_ra a empresa
NEC, do Grupo "Globo".
Os presentes, após exame, aprovaram a matéria e a encaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências;
d) Requerimento n' 77, de 1993,no qual o Senbor Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da Fazenda,
informações ã-tinentes à dívida: interna.
Os presentes, após exame, aprovam a matéria e·a encaminham à Secretaria~Geral da Mesa para as devidas providên-

cias;

--

e) Proposta de Ato da Comissão Diretora que altera a
base de incidência dos fatores de ajuste da Gratificação de
Atividade Legislativa.
~ propOsta é discutid_a,__ solicitando___o_Sel)hor Primeiro
Secretário vista da· matéria, que lhe é Concedida por vinte
e quatro horas;
I) Processo n• 017390192-3, no qual a Subsecretaria de
Serviços Gerais solicita autorização para a contratação da empresa Sitran - Indústria e Comércio Ltda, pari a prestação
de serviços de manutenção e limpeza no Senado Federal,
com sugestão do Senhor Primeiro Sect;etário no sentido de
que: 1) sejam autori~~~s:a) despesa com os serviços de-lim-
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a) _}:l~recer oral favorável à solicitaçâo do servidor JOsé
Ribamar de Andrade, Técnico Legisl3tivo, Área de Segurança, de transferência para a Área de processo Legislativo
(Processo n' 017519192-6).
ApóS -discussão, o parecer é aprovado PelOs presentes;
b) Parecer oral favorável à solicitação do servidor João
Barbosa da Cunha, Tê.SniCõ Legislativo, Áre<!_ de Segurança,
de transferência pa_ra a Ar~a de Processo Legislativo (Processo
n' 017749192-1).
Após discussão, o parecer é aprovado pelos presentes;
·
C) Parecer favorável à solicitação do servidor Domingos
Fernando do Nascimento Salgueiro, Técnico LegislativO, Área
de Segurança, de transferência para a Área de Processo Legislativo (Processo n' 015878192-9).
Após discussão, o paiecer é aprovado pelos presentes;
d) Parecer favorável à solicitação do s.ervidor Paulo António Ferreira Lepletier, Técnico Legislativo, Área de Segurança, de transferência para a Área de Processo Legislativo
(Processo n' 015363192-9).
Após discussão, o par:ecer é aprovado pelos presentes;
e) Parecer à solicitação-da Senhora Vera Gomes Pinto
de prorrogação da ajuda de custo que vem recebendo para
tratamento de saúde em São Paulo, no qual opiria favoraveliriente,_condicionando o pagamento, entretando, à existência
' · de recursos próprios para essa finalidade (Processo ·n?
. 016339193-4).
Após discussão, o parecer -é aprovado pelos presentes;
f) Parecer favorável ao processo ns> 016954/92-0, no qual
a Loja Simbólica .. Santos Dumont'' solicita a doação de diver. sos.bens do Senado Federal, considerados inservfveis e antie- conômicos.
-___ .. ___ . _
Após discussão, o parecer é aprovado pelos presentes.
A seguir, 0 Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor
Quarto Secretário, que submete aos presentes os seguintes
assuntos:

pezae conservação, no mês de janeiro de 1Q93;e b) a dispensa
da licitação respectiva para a contrã.tãçãO desses serviços com
a referida empresa; 2) nos casos de dispensa de licitação motivada pelo fato de a licitação e respectivo éontràto não terem
sido ultimados em tempo hábil, o processo respectivo seja
instituído com as informações indispensáVeis Sobre a instauração do procedimento adequado para apuração de responsabilidade, 3) neste, como·-nos demais casos semelhantes, seja
determinado ao Senhor Diretor-Geral, mais uma vez, que
adote as medidas cabíveis com vistas à agilização dos procedimentos necessários à realização da licitação respectiva e assinatura do contrato correspondente.
Os presentes, após discussão, aprovam a proposta do
Senhor Primeiro Secretário, -estendendo o prazo até 28 de
·
fevereiro de 1993;
g) Processos n'' 007827191-1 e 005772192-3, em
que a Subsecretaria de Biblioteca solicita autorização para-que a Biblioteca possa ocupar a área que hoje é destinada
ao acesso à Subsecretaria- de Assistência Médica e Social.
Após discussão, a Comissão Diretora aprova a soliCi..
taçã9;
h) Abaixo-assinado de servidores da Subsecretaria de Taquigrafia solicitando a isenção do registro eletrónico d~ fre:
qüência.
·'·
O Senhor Primeiro Secretário solicita, e lhe é concedid_a,
vista da matéria.
Em seguida, é discutido pelos presentes o registro eletrónico_ de freqüência rio Senado Federal. O Senhor Primeiro
Secretário- faz um histórico sobre o assunto e, após ampla
díScussão', ficâ o Sêõhoi Pririleíro SeCid.frlô de examinài afté-'
rações no Ato ns> 2, de 1993, a fim de adaptá~ lo às peculiaridades de trabalho de algumas categorias funcionais do Senado Federal.
O Senhor Presidente, então, passa a palavra ao Senhor
Segundo Secretário, ·que leva ao e-xame dos presentes:
a) Proposta de alteração do Ane_xo v do_ Relatório da
Comissão Di!etora qUe aprovou a apresentaç3o ·do Projeto
de Resolução dispondo sobre 0 Plano de Carreira dos Servidores do Senado Federal, _a fim de adaptá-lo ao disposto nas
Resoluções n~ 79 e 88, de 1992.
Após discussão, os presentes aprovam a alteração proposta;
b) Parecer oral favOrável ao Processo os> 016387/92-9, em
que 0 Senhor Senador Jonas Pinheiro solicita ressarcimento
de despesas médicas.
Após discussão, os presentes aprovam o parecer;
c) Processo ns> 010517/92-8, no qiJal a Subsecretaria de
Engenharia solicita iefomí.as na USina Gera~ora do Senado
Federal. Considerando, na condição de Relator, incompletas
as informações sOlicitadas na- díligêncfas aprov3da na 23• Reunião Ordinária da- Comissão Diretora, realizada em 8 de dezembro de 1992, e requerendo -uma instruç3.0 -COmpleta pelos
órgãos competentes.
Após discussão, a solicitação do Relator é aprovada.
Dando seqüência à reunião, o Senhor Presidente concede
a palavra ao Senhor Terceiro Secretário,_qUé leva a:o exa.Ine
da Comissão Diretora:
-

a) Parecer favorável à readaptação do servidor Antônio
Mansur, do cargo de Técnico Legislativo, Área de Segurança,
para a Área de Processo Legislativo (processa n' 010801192-8).
Após discussão, o parecer é aprovado pelos presentes;
b) Parecer ao Processo n' 014255192-8, em que a servid.ora
Olga Maria Fretti Haynes requer a sua transferência para
a Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro, no
qual conclui contrariamente, sugerindo, no entanto, que quando houver necessidade de recursos humanos naquela representação, o presente pleito tenha prioridade sobre os demais.
Após discussão, o parecer- é aprovado pelos presentes;
c) Parecer favorável à aprovação da prestação de contas
do Funsen - Fundo Especial do Senado Federal, relativa
aos meses de abril a agosto de 1992 (Processo n' 014174192-8).
Após discussão, o parecer é aprovado pelos presentes.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
encerrada a reunião, às dezoito horas, pelo que" eu, Manoel
Vilela Magalhães, DiretOr-Geral e Secretário da Comissão
Diretora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo
Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da COmissão Diretora, 26 de- janeiro de 1993.Senador Mauro Benevides, Presidente.
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ADITAMENTO AO ATO CONVOCATÓRIO
DA 7• SESSÃO LEGlSLATIV A
EXTRAORDINÁRIA DA 49• LEGISLATURA

O Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente
do Senado Federal, no uso das atribuições que lhes sã-o conferidas pelo inciso II dos §§ 6' e §§ 7• do art. 57 da Constituição
da República Federativa do Brasil, resolvem aditar à pauta

da convocação extraordinária do Congresso Nacional para
o período de 12 de janeiro a 10 de fevereiro de 1993, o seguinte:
I. Projeto de Lei n' 11, de 1991 (PL n• 65/92, no Senado
Federal), que ..dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, pievistos no capítulo III, título VII, da Constituição Federal";
2. Projeto de Lei n9 965, de 1991, do Poder Executivo,
que "institui normas g-erais sobre desportos, e dá outras provi-

dências";
3. Projeto de Lei do Senado n' 141, de 1989 (PL n•
4.573/90, na Câmara dos Deputados), que "regula as atiyidades, disciplina a responsabilidade civil e criminal dos notários,
oficiais de registro e seus prepostos e define a fiscalização
de seus atos de ofício pelo Poder Judiciário";
4. Projeto ·de Lei do Senado n• 259, de 1991 (PL n•
2. 766/92, na Câmara dos Deputados), que "determina a indis~
ponibilidade de bens da vítima de seqüestro e de extorsão
mediante seqüestro, os de seu cônjuge e de seus parentes,
e dá outras providências";
5. Projeto de Lei da Câmara n' 125, de 1991 (PL n'
60/89, na Casa de origem), que "disciplina os limites das despe·
sas com o funcionalismo público, na forma do art . .169 da
Constituição Federal";
6. Projeto de Lei da Câmara n' 156, de 1992 (PL n•
1.670/92, na Casa de origem), que "dispõe sobre Partidos
Políticos, regulamenta os arts. 17 e 14, § 3<?, inciso V, da
Constituição Federal";
7. Projeto de Lei da Câmara n' 157, de 1992 ·(PL n•
3.423/92, na casa de origem), do Poder Executivo, que "dispõe
sobre a organização e o funcionamento do Conselho Monetário Nc:tcional'';
·
8. Projeto de Lei da Câmara n• 154, de 1992 (PL n'
3.424/92, na Casa de origem), do Poder Executivo, que '.'con-

.

cede anistia a dirigentes ou representantes sindicais pÓr moti~
vação política";
9. Projeto de Lei da Câmara n' 515, de 1991 (PL n•
83/92, no Senado Federal), do Poder Executivo, que "dispõe
sobre normas gerai~ para a organização do Ministério Público
dos Estados, e dá outras providências;
10. Regulamentação do disposto no arL 40, § 2», da
Constituição Federal; ·
11., matérias compreendidas no art. 52 da Constituição
Federal;
12. Proposta de Emenda à Constituição n 9 11, de 1992,
que "altera os arts. 52, III, 119, 120 e 128, suprime o § 2•,
do art. 121, da ConstitUição Federal, e edita dispositivOs ao
Ato das Disposiç6eS Cánstitucionais trãnsitórias";
13. Projeto de Lei da Câmara n' 50, de 1992 (PL n•
4.621190, na Casa de origem), do Presidente da República,
que "dispõe sobre a criação de Escolas Técnicas Federais,
e dá outras providências".
14. Projeto de Lei da Câmara n~"67, de 1992- Complementar (PL n• 71/89- Complementar, na Casa de origem),
que "dispõe sobre o processo judicial de desapropriação por
interesse sqcial, para firis de reforma agrária";
15. Projeto de Lei do Senado n• 105, de 1992, que "dis'põe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá
outras providências";
16. Projeto de Lei da Câmara n• 106, de 1992 (PL ·n'
813/88, na Casa de origem)~ que Hdispõe sobre a redução
de emissão de poluente por veículos automotores e dá outras
providências";
17. Projeto de Lei da Cãmara n' 143, de 1992(PL n•
3.104/92, na Casa de Origem), do Presidente da República,
__que "dispõe sobre a criação do Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal do Amapá, e dá outras providências";
18. Projeto de Lei da Câmara n' 153, de 1992 (PL n•
3.465/92, na Casa de origem), do Presidnete da República,
que "cria cargos na Carreira.Policíal Federal";
19. Projeto de Lei da Cãmara n• 1.706, de 1989, que
"disPõe sobre as sociedade~ cooperativas".
Congresso Nacional, 25 de janeiro de 1993: -Deputado
Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados- Senador Mauro Benevi4es, Presidente do Senado Federal.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
Diretor.Ocral do Senado Federal

DIÁRIO DO CONORE.SSQ NAC!ON;,L
Im.pretso aob retpolll&bilidade da Meaa do Senado Federal

. AúACIEL DA SILVA MAIA
DirctOl' E:lecutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Dírctor AdmiDiatratrvo
LU !Z CARLOS BASI'OS

ASSINATURAS

MANOEL VIL_ELA DE MAGALHÃES

Semestral ......

Díretor lndur:nal
f'LORlAN AUGUSTO OOUTINHO MADRUG_A
Dirctor Adjunto

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo LFTP, destinadas ao giro de 83% das 132.099.676
LFTP, vencíveis no primeiro semestre de 1993.

O Senado Federal resolve:
Art. lo;> É o Governo do_Estado de São _Paulo autorizado, nos termos dos arts. 6" e 79 da Resolução n 9 36, de
1992. do Senado Federal. a emitir e_ colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do tesouro do
Estado de São Paulo - LFTP .. .
..
Parágrafo único. A emissão de_que trata este artigO destina-se ao giro de 83% (oitenta e trêS- por- Cento) das 132.099.676
LFTP, com vencimento no primeiro semestre de 1993.
Art. 2~ As condições financeiras da emissão são as se. guintes:
_- ~-~-:- ___ .
"~- _ I - quantidade: _a ser defiriida na data dO resgate dos
títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de 17% (dezessete por cento), consoante o pactuado no Memorando de
Entendimento, de 19 de março d_e 1991, firmado pelo Estado
de São Paulo com o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e com o Banco Central do Brasil;
II -modalidade: nominativa-transferível;
III -rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
IV- prazo: até 1.825 dias;
V- valor nominal: Cr$ 1 ,00;
VI- características dos títulos a serem substituídos:
153.93
15.6.93

Titulo

Quantidade

-· 521825
521825

67.825_681
64.273.995

total

132099.676;

VII- previsão de colocação e vencimento dos títulos
a serem emitidos:
Colocação

Vencimento

153.93
15.6.93

153.93
15.6.93

Titulo
521825
521825

.... _

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

•••••• -

••

-.~·-·------ Cr$

7Q.OOO,lX)

Tiragem 1.200 exemplares

Faço saber que o Senado aprovou, e eu, Mauro Berrevides, Presidente, nos termos do art_. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 5, DE 1993

Vencimento

R

Data-base
15_3_93
15.6.93

VIII- forma de_ colocação: através de ofertas públicas,
nos termos da Resolução n~ 565, de 20 de setembro de 1979,
do Banco Central do Brasil;
IX- autorização legislativa: Lei o<? 5.684, de 28 de maio
d 1987, Decreto n' 29.:526, de 18 de janeiro de 1989, Decreto
.11? 30.261, de 16 de agosto de 1989 e Resolução do Senado
Federal n'' 61, de 30 de dezembro de 1991.
__ Art. 3<?--:- ESta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 27 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides, Pr~sidente

Faço Saber que o Se_nado federal aprovou e eu, Mauro
Benevides. Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do
Regimento interno,-promulgo a seguinteRESOLUÇÃO N• 6, de 1993
Exclui do disposto no art. 49, pai'ágrafo UriicO, da
Resolução n9 7, de 1992, bem como no art. 49 , IV, e
e seus§§ 1~ e 29 da Resolução n~ 82, de 1990, os contratos
3 Serem celebrados pai-a a ·reestruturação- da dívida extema do setor público junto aos governos dos países
credores e suas respectivas agências de crédito, e dá
outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 Para os fins previstos no art. 19 da ResohJção
n•7, de 30 de abril de 1992, fica a União autorizada a dispensar
a inclusão, nos respectivos instrumentos contratuaiS, do previsto no parágrafo único do art. 4~' da referida Resolução,
bem assim das condições constantes do art. 4-:> , inciso_ IV,
e·§§ lo e 2• da Resolução n• 82, de 1990.
Art. 2"' Os contratos de que trata o art. 1"' da Resolução
n"' 7, de30 de abril de 1992, devem se adequar aos seguintes
parârn"etros;
I - deve_ser assegurada a reciprocidade, sempre que hou·
ver previsão da possibilidade de sua modificação, quando ne·
cessária para restabelecer o_ equihbrio contratual, eventualmente rompido pela superveniência de alteração substancial,
não causada pelas partes, das condições presentes na época
de sua celebração;
II- sempre que houver previsão sobre meios de solução
de controvérsiaS, deverão os contratos estabelecer, alternatívamente, que as dúvidas e os litigios delas decorrentes ou
serão resolvidos por via amigável ou diplomática, ou subme-
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tidos a arbitragem, na forma do disposto no art. 4':>, §§ }0
e 2'?, da Resolução n" 82, de 18 de dezembro de 1990; e
III- os contratos não poderão contar margem de comissão ou de custos adminstrativos- Spread a ser acrescida
à taxa de juros básica, assim considerada pelo Banco Central
do Brasil, superior a 0,3% ao ano.
Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na data de sUa
publicação.
·
· Senado Federal, 27 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides, Presidente
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e-eu Mauro
Benevides, Presidente, nos termos do art, 48, item 28 do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• i. DE 1993
Retifica a Resolução no 92, de 1992, do Senado
Federal, que autorizou o governo do Estado de Sergipe

a emitir 395.369.000~000 Letras Financeiras do TesourO
do Estado de Sergipe - LFT - SE.
O Senado Federal resolve:
Art._ 1" É autorizada a retificação do art. 2~ da Resolu~
ção n" 92, de 1992, do Senado Federal, que passa a vigorar
com seguinte redação_:_
Art._ 2-:> ................ ~~.. ~~--~~"'-''·"""-'"'"'··~····'"'~~~-·•······
a) quantidade: 325369..0.QO..OQÜ- (trezentos e noventa e
cinco bilhões, trezentos e sess.enta_e nov_e_milhões) de Letras
Financeiras do tesouro do Estado de Sergipe-- LFr- SE~
b) modalidade: nominativaMtransferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (Mesma taxa referencial);
d) Prazo: 1.826 (um mil, oitocentos e vinte _e seis) dias;
e) valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro);
f) caracteristicas dos títulos a serem -effiitidos:
Colocaçao
Dez/92
JaD/92
Abr/93
JuV93
Out/93

Data-base
Out/92
Out/92
Out/92
Out/92
Out/92

Vencimento

Mar/98
Out/98

Quantidade
110-705.000.000
71.166.000.000
71 J 66.000_000
71.166.000.000
71.166.000.000

TOtal

395369-000.000;

Nov/96
Mar/97

Nov/97

g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n" 565, de 20 de setem~ro_ de 1979,
do Banco Central do Brasil;
__ _ _
h) autorização legislativa: Lei n" 3.194, de 30 de junho
de 1992.
Art. 39 Esta resolução entra em vig9~ na data de sua
·
.
publicação.
Art. 4-:> Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 28 de janeiro de 1993. ~ Senador Mauro
Benevides, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro
Benevides, Presidente, nos termos do art. 48. item 28 do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 8, DE 1993.
Autoriza o Governo do Estado do Pará a realizar
operação de crédito no valor de Cr$49.390.000.000,00
(quarenta e nove bilhões e trezentos e noventa milhões
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de cruzeiros), equivalente a 1.599.000 UPF em agosto
de 1992, junto à Caixa Económica Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1" É o Governo do Estado do Pará autorizado
a realizar operação de crédito no valor de
Cr$49.390.000.000.00 (quarenta e nove bilhões e trezentos
e-nOventa milhões de cruzeiros), equivalentes a 1.599.000 UPF
eJTl agosto de 1992,_ juntO à Caixa Económica Federal, no
ànlbito do Programa Prosanear/BlB,__Q 7 CEJ:'.
Art. 2'' 'A operação de crédito._a que se re_fere o artigo
anterior será realizada nas seguintes condições:
a) valor pretendido: Cr$49.390.000.000,00 equivalentes
a 1.599.0()() UPF em agosto de 1992.
b) prazo para desembolso dos recursos: oito meses~
c) juros: 8.7%_ ao semestre;
d) índice de atualiZação monetária: UPF;
_e} garantia: quotas do Fundo_de Participação dos Estados
ou tributos de competência estadua_l;
O destinação dos recursos: execução de obras de abasteciM
mente de á_gua e esgotamento sanitário nos bairrOs da Guanabara, Bengui. Coqueiro e IPASEP;
g) condições de pagatnent9:
-do principal: em vinte parcelas semestrais, vencendo
a ·primeira dez meses após a primeira liberação:
-dos juros-: em parcelas semestrais.
Art. 3" O prazo para o exercício da presente autori~
zação é de duzentos e setenta dias, a centrar da vigência
desta Resolução.
Art. 4"' Esta resolução entra cm vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal. 28 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
Faço saber que o SenadO Federal, aprovou, e- eu, Mauro
BepevjdGS, Presidente, nos termos do art. 48. item 28 do
Regimento Interno_, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 9, D_E 1993
_Au-torb;a_ a Telecomunicações Brasileiras S. A. Telebrás, a elevar temporariamente seus limites de endi~
vidamento, a fim de viabilizar operação de emissão de
debêntures não conversíveis em ações, sem garantia da
União, no valor de Cr$518.460.000.000,00 (quinhentos
e dezoito bilhões, quatrocentos e sessenta milhões de
_cruzeiros) à data-base de lç de setembro de 1992.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Telecomunicações Brasileiras S. A.- Telebrás autorizada, nos termos do art. 9" _da Resolução n9 %,
de 1989. do Senado Federal, a elevar temporariamente os
limites fixados no art. 79 da referida Resolução. a fim de
viabilizar operação de emissão de debêntures não conversfveis
em áções, sem garanti.a da União, no valor de
Cr$518.460.000.000,00 (quinhentos e dezoito bilhões, quatrocentos e sessenta milhões de cruzeiros), à--data-base de 19
de setembro de 1992.
·Parágrafo único. Os recursos oriundos da operação de
que trata este artigo destinam-se à execução dos investimentos
programados compatíveis com os dispêndios globais de 1992.
Art. 29 As condições básicas da operação de emissão
de debêntures são as seguintes:
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a) prazo e data de vencimento: doze anos a partir da
data de emissão;
:- ·
b) juros_ remuneratórios:
-contados a partir da data de emis_s~Ç>. de acordo com
a variação da TRD mais doze por cento ao ano;
- a parcela correspondente aos doze por cento ao ano
será paga mensalmente, no primeiro dia útil do mês subsqüente, calculada exponencialmente por dias corridos desde
a data do último pagamento ou desde a data de emissão,
quando for o caso, íncidindo sobre o val_or nominal acrescido
da variação da TRD no período;
- a parcela correspondente à variação da TRD será capitalizada e acrescida ao valor nominal, e o valor pecuniário
assim obtido será base de cálculo de qualquer obrigação pecuniária do lançamento;
,
c) prêmio: a Emissora-poderá pagar aos debenturistas
prêmios que visa·m adequar a rentabilidade dos títulos às taxas
praticadas pelo mercado financeiro, observados os interesses
da campanhia emissora. Caberá ao Coriselho de Administração da Emissora deliberar sobre o valor do prêmio pago,
sobre as épocas de pagamento, bem como as condições de
pagamento. Para o primeiro pe-ríodo de _in~idência da taxa
de juros e prêmio, a EmisSOra: -pagará às debêntures desta
emissão um prêmio equivalente à diferença positiva, se- houver, entre os seguintes termos:
TRD + 12% a.a. ou Taxa ANBID + 4% a.a. ou IGP-M
+ 24% a.a.;
__ _ _ _
d) data do início de jurosacumulatórios_e prêmio: a partir
da data da emissão das debêntures;
e) resgate antecipado facultativo: a Emissora reservarse-à o direito de, a qualquer tempo, observado o prazo mínimo
de cento e oitenta dias, a contar da data do anúncio do inJdo
da distribuição, promover o resgate das debên-tures em circulação mediante o pagamento do respectivo valor nominal,
acrescido dos juros remunerat6r1os-devidos na data do resgate
e de eventual prêmio, se houver;
t) aquisição facultativa: a Emissora poderá,_ a qualquer
tempo, adquirir nci mercado- debêntures em circulação, por
preço não superior ao seu valor nominal acrescido dos juros
remuneratório-s, e prêmio, se houver. As debêntures, objeto
deste procedimento, poderão ser canceladas, permanecer em
tesouraria da Emissora, ou serem -novamente colocadas no
mercado;
g) repactuação: o Conselho de Administração da EmisM
sora reunir-se-à previamente à data de cada repactuação para
deliberar sobre o período de repaCtuação subseqüente, os
juros remuneratóríóS e premias, se-us critérios e épocas de
pagamento. A primeira repactuação ocorrerá treze meses após
a data da emissão;
h) aquisição obrigatória: a Emissora compromete-se a
adquirir as debêntures em circulação, à opção dos debenturistas que não aceitarem as condições de quaisquer das repactuações deliberadas pelo Conselho de Administração da Emissora, pelo valor nominal, acrescido de juros remuneratórios
e prêmios, se houver;
i) agentes fiduciários:
-remuneração:
-uma parcela de Cr$28.000.000,00 (vinte e oito milhões
de cruzeiros); e
-seis parcelas de Cr$28.000.000,00-(vinte e oito milhões
de cruzeiros) cada a serem pagas anualmente, vencendo--se
a primeira um ano após a emissão;
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j) custo de distribt,!ição:
-Comissão de Coordenação: pelos serviços de obtenção
do Registro de Emissão Pública na CVM, análise económicofinanceira e asséSsotia refüente aos assuntos "relacionados com
a emissão, a comissão de 0,30% sobre o montante da operação, calculada sobre o preço de subscrição;
-Comissão de Garantia: 0,3Q% sobre o mo_ntante da
operação calculada com base no valor de subscrição;
-Comissão de colocação: 0,60% sobre o valor dos lotes
efetivamente colocados, calculada com base no valor da subscrição.
Art. 3~ O prazo máximo para o _exercício da presente
autorização é de duzentos e setenta dias, a contar de sua
publicação.
Art. 4<? Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

---

Faço saber que o Senador Federal aprovou, e eu, Mauro
Benevides, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 'do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 10, DE 1993
Autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa MG, a contratar operação de crédito junto ao Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG,
no. valor de Cr$350.000.000,00 (trezentos e cinqüênta
milhões de cruzeiros).
O senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Alterosa- MG,
autorizada a contratar operação de crédito no valor de
Cr$350.000.000,0U (trezimtos e cinqüenta milhões de cruzeiros), junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
S.A.-BDMG.
Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação
de crédito referida neste artigo destinam-se à aplicação em
projetas de telefonia no Município e equivalem a 164.996,00
BTNFrrRD, a preços de 27 de~ maio de 1992.
Art. 2~ As condiÇões financeiras básicas da operação
de crédito são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$350.000.000,00 (tiezeiifos e cinqüenta milhões de cruzeiros), passível de atualização monetária segundo a variação acumulada da Taxa Referencial TR, verificada no período de 27 de maio de 1992 à data
de celebração do contrato de financiamento de que trata esta
Resolução;
b) prazo para desembolso do_s_ recursos: _seis mese_s;
c) juros: oito ROr Cerito ao ano;
d) índice de atualização monetária: oitenta por cento da
variação da TR;
e) condições de pagamento:
-do principal: em trinta e seis parcelas mensais, vencendo-se a primeira seis meses após a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
Art. 3<? A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de duzentos e setenta dias, contado da data de sua publicação.
Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 28 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA 24" SESSÃO, EM 28 DE JANEIRO DE
1993

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
- N•• 102, de 1993 (n" 52192, na origem), de agradecimento de comunicações.
1.2.2- Aviso d_o Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República
--N'' 112/93; encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n'' 772, de 1992, de autoria do Senador Magno Bacelar.
1.2.3- Aviso do Ministro da Fazenda
- N' 56/93, encaminhando informações -sobre os quesitos constantes do Requerimento no 827, de 1992, de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho
1.2.4- Comunicações da Presidência
Aprovação- pela Comissão Diretora dos Requerimentos n"' 902, 958192-dl, 77193.
·· 1.2.5 - Leitura de Projeto
-Projeto de Resolução n'' 7/93, de autoria da Cernis·
são Diretora, que altera o Regulamento Administra-tivO
do Senado Federal, e dá outras providências.
1.2.6 - Comunicação da Presidência
-Abertura de prazo para apresentação de Emendas
ao Projeto de Resolução n•! 7!93, lido anteriormente.
1.2.7- Discursos do Expediente

SENADORNEY MARANHÃO- Redução da safra
açucareira. Crise na ·rnâústria açucareira.
SENADOR JARBAS_PASSARINHO- Preocupação de S. Exa com alguns aspectos da implantação do parla·
mentarismo no Brasil. Espanto di"ante_da expressão "Presi·
dencialismo Republicano" na cédula do plesbiscito apro·
vada pela Câffiara dos Deputados. A perversa política salarial do Governo.
SENADOR JOÃO CALMON - Combate à sonegação e ajuste fiscal.
SENADOR HUMBERTO LUCENA, como LíderRetratação de S. Ex~ a linguagem dispensada ao Senador
Esperidião Amin, por ocasião da votação do projeto que
dispunha sobre a rolagem da dívida dos Estados e Muni·
cípios.
1.2.8- Leitura de Projeto
. -Projeto de Lei do Senado _n~ 2/93, de autoria do
Senador Nelson Wedekin, que dispõe sobre a criação de
Zona de Processamento de Exportações- ZPE, no Município de lmbituba, Estado de Santa Catarina.

1.2.9- Requerimentos
105/93, de autoria do Senador Nelson Wedekin,
solicitando que sejam requisitadas ao TCU informaÇões
sobre a denúncia feita por vereadores de Içara, SC, de
desvio de dinheiro transferido pelo Ministério da Educação
à prefeitura daquele Município, em 1990 e 1991.
-N'·' 106/93, de urgência para o Projeto de Lei -~a
Câmara n" 155192, de iniciativa do Ministério Público da
União, que dispõe sobre a regulamentação da Carreira
de Apoio Té_cnico Administrativo do Ministério Público
da União- MPU, e dá o_utras providências.
1.2.10- Comunicação da PrE!sidêricia:
-Recebimento do Ofício nn 1.579/92, do Presidente
da Câmara dos Deputados, encaminhando, para conhecimento, cópia do Relatório Final da Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a investigar possíveis irregularidades
no processo de privatizã.ção da V ASP.
1.2.11- Discursos do Expediente (continuação)
-N~"

SENADOR AMIR LANDO - Reforma agrária
aprovada pela Câmara dos Deputados.
SENADOR BENI VERAS - Situação crítica da
VASP.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Entrevista do Governador do Estado de Sergipe, Sr. João
Alves, concedida ao Jornal Correio Braziliense, de 28·1~93,
denunciando o Sr. Alceu Collares, Governador do Rio
Grande do Sul, de tentativa de segregação. Defesa dapro·
porcionalidade da representação dos Estados na Câmara
dos Deputados.
SENADOR NELSON WEDEKIN - Drama vivido
pela comunidade cafuza no Estado de Santa Catarina.
SENADOR LOUREMBERG NUNES ROCHA Protesto de S. Ex·1 pelo padrão de programação apresentado por algumas emissoras de televisão.
1.2.12- Comunicação da Presidência
-Término do prazo para apresentação de Emendas
aos Projetos de Resolução n'' 109 a 115, de 1992, sendo
que aos Projetas de Resolução n'·,.o; 110, 112. e ll3. de
1992, foram apresentadas 1, 3 e 1 emendas, respectiva·
mente.
1.2.13 - DeSignação da Ordem do Dia da próxima sessão.
1.3- ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
W 35-A e 35-B/93.
3 - MESA DIRETORA
4- LiDERES E VICE-LiDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

842

Sexta-feira 29

Janeiro de 1993

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Ata da 24a Sessão em 28 de janeiro de 1993
73 Sessão LegislativaExtraordinária, da 493 Legislatura
Presidência do Srs.: Mauro Benevídes, Dirceu Canu:lírO e Elcío Alvares
ÀS 14HORASE30MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

As infofmações foram anexadas ao Requerimento,
que vai ao arquivo, e encaminhada cópia ad Requerente.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O Expediente
- Affonso · Call)argo- Albano Frânco - Alfredo Campos
lido vai à publicação.
- · -- Alufzio Bezerra -Alvaro Pacheco- Amir !.ando - Beni V eA Presidência comunica ao Plenário que a Comissão Direras - Chagas Rodljgues - Cid Sabóia de Carvalho - Dirceu
tora aprovou, em sua reunião do dia 26 do corrente, os seguinCarneiro - Blcio Alvares - Epitácio Cafeteira - Esperidillo
tes Requerimentos de Informações:
Amin - Eva Blay- Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - N' 902, de 1992, de autoria do Senador Nelson WedeGerson Camata - Guilherme Palmeira - Henrique .Almeida kin, ao Ministro da Educação e Desporto;
Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva.:. Irapnan
· - N" 958, de 1992, de autoria do Senador Julio Campos,
Costa Júnior- Jarbas Passarinho -Joáo Calmou- Joáo. França- Joáo Rocha_: Josê Fogaça- José Paulo Bisoi-José Ri- ao Ministro da Aeronáutica;
- N• 51, de 1993, de autoria do Senador Eduardo Suplicy,
cba -José Samey-Júnia Marise -Jutahy Magalhães- Lavoiao Ministro de Estado das Comunicações; e
sier Maia - Levy Dias - Lcuremberg Nunes Rocha - Lourival
- N~ 77, de 1993, de autoria do Senador Gilberto MiranBaptista - Magno Bacelar- Marco Maciel - Marluce Pinto - _
d::,t, ao Ministro da Fazenda.
~
Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão - Nabo r J únior- Nelson Camrfro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa,
Pedro Simon - Rachld Saldanha Derzi - Ronaldo Arag!io proJeJo de resolução que será lido pelo Sr. ~"Secretário.
RuyBacelar- Valroir Campelo- Wilson Martins.
E lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 7, DE 1993
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --A lista de
Altera o Regulamento Administrativo do Senado
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores.
Federal, e dá outras providências.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iriiCiamris nossos trabalhos.
O Senado Federal resolve:.
O Sr. 1~' Secretário prOcederá à leitura do Expediente.
Art. 1~ Acrescente-se. ap_ós o § 39 do artigo 43.2 do ReÉ. lido .o seguinte:
gulamento Administrativo· do· Senado Federal, os- seguintes
parágrafos, renumerando-se os demais:
·
.........................................................
EXPEDIENTE
§ 49 O Gabinete de Senador, eleito Presidente de ComiSsão Permanente, fica acrescidO de dois cargos; em· comisMENSAGEM DO PRESJJ)ENTE DA REPÚBLICA
são, de Secretário Parlamentar, enquanto o seu titular perma·
necer na Presidência da Comissão.
De Agradecimento de Comurücações:
§ 59 - Os Secretários Pá.rl<imentares, nomeados na forma
N' 102, de 1993 (n' 52192, na origem), de 9 do corrente,
deste artigo, serão exonerados ao término do mandato. do
referente à aprovação da matéria constante da Mensagem
Senador na Presidência da ComisSãO.
SM n' 4, de 1993.
§ 69 No caso de afastamento· temporáriO do Presidente
AVISO DO MINISTRO-CHEFE
da
Comissão,
o seu substituto não poderá dispensar Ou nomear
.. DA CASA CIVIL DA
outro-SecretáriO Parlamentar, sem a -anuê-ncia do titular.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Art. 29 A Subsecretaria de Administração de Pessoal
Aviso n~ 112/93, de 27 do corrente, encaminhand9 inforrepublicará o Regulamento Administrativo, atualizando-o nos
mações sobre os quesitos constantes dó Requerimento n9 772,
termos das alterações estabelecidas nesta Resolução.
de 1992, de autoria do Senador Magno Bacelar.
Art. 3~ Esta resolução entra em _vigor na data de sua
publicação.
As informações foram anexadas ao Requerimento,
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
que vai ao arquivo, e encaminhada cOpia ao Requerente.
Justificação
_~~---····················

AVISO DO MINISTRO DA FAZENDA
A viso n9 56/93, de 22 do corrente, encaminhando informa_ções sobre os quesitos constantes do Requerimento n, 827,
de 1992, de autoria <lo Senador Garibaldi Alves Filho.

Trata o presente Projeto de Resolução de alteração do
artigo 432, inciso VII, do Regulamento Administrativo do
Senado Federal, para acrescentar 2 cargos, em comissão, de
Secretário Parlamentar nOs Gabinetes dos Senadores eleitos
para a Presidência de Comissões Permanentes.
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Atualmcntc, cm conformidade co~ ;C! _djsposto no artigO
432 do Regulamento Administrativo, os Gabi~etes dos P~esi
dentes das ComiSsões Permanentes contain com lotação permanente de servidores e_ os seus serviços_ são.atendidos pelo
mesmo pessoal lotado no Gabinete de- apoio do seu Presidente.
O artigo 432, § 2~, do Regulamento Administrativo, contempla apenas os Gabinetes dos Membros da Comissão Piretora e dos Líde_res__com o direito de manter, além do seu
Gabinete normal como Senador, o Gabirlete corresponde à
função,temporári~ que exerce:rri, com a-l<?t~ção regulamentar
prevista,
A aprovação do presente Projeto de Resolução virá_proporcionar ao Presidente de Comissão Permanente um melhor
acompanhamento dos assuntos ligados ao órgã~_ que preside,
sem o deslocamento de servidores do seu Gabinete de apoio,
para desempenhar atividades no àmbito da Comissão.
Diante do exposto, submetemos o presente Projeto de
Resolução à consideração dos ilustres Senadores, esperando
a sua pronta acolhida.
Sala das Sessões,_ 28 de janeiro de 1993. -Mauro Benevides - Meira Filho - Dirceu Carneiro - Rachid Saldanha
Derzi- Iram Saraiva- Márcio Lacerda-- Lavoisier Maia.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O projeto
será publicado e, em seguida~ ficará sõbfe i mesa durante
cinco sessões ordinárias a fim de receber emendas, de acordo
êom· art. 401, § 1" do Regimento Interno. Findo esse prazo,
será despachado à Cõmissão de Constituição, JuStiça e-Cidadania.
Há oradores inscritos ..
COncedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEV-MARANIIÃÓ (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Se_ria-doreS, mais
uma vez assomo à tribuna desta Casa para discorrer sobre
as negras sombras que cobrem a indústiia açucareira de Pernambuco que vive momentos difíceis em sua trajetória económica.
-A moagem está chegando ao seu término, e a safra está
reduzida em aproximadamente 20%. Com essa redução, o
produtor de cana-de-açúcar se vê_num.-difícil emaranhado de
problemas, sem COIJdições de honrar seus compromissos junto
aos bancos oficiais e particulares. Ante tais dificuldades, vê-se
logo que o financiamento pa-ra as safras 93/94 pódedo ficar
comprometidos.
O preço da cana-de-açúcar é -ainda arbitrado pelo Governo. Salvo melhor juízo,_ esse preço é ajustado de um modo
aleatório. Os. estudos oficiais sobre ele mostram uma grande
defasagem existente entre os custos de- produÇ-ão e o preço
final. Graças a essa defasagem, um grav~ problema está para
acontecer~ problema de grande reperc_ussão social, que é_ a
rescisão em massa dos contratos de trabalho, h~vando a incerteza a milhares de pessoas. A fome e a miséria serão agravadas
para milhares de famílias que dependem diretamente da cultu~
ra da cana-de-açúcar.
A defasagem entre custo e preço final do produto é tão
séria que a indústria sucroalcooleira não se vê em condições
de pagar o salário mínimo acrescido de 20%, que é o salário
da categoria profissional dos trabalhadores rurais do setor.
Segundo apuração feita pelo Fundação Getúlfo Vargàs,
Sr. Presidente, a defasagem de preço do açúcar do Nordeste
está em torno de 60% e o aumento do salário -para janeiro
deste ano (1993) foí em torno de 67%, c:;:om- a agravante de
que os salários são reajustados no dia primeiro de cada mês
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e os financiamentos rura1s são corrigidos diariamente pda
TRD.
Insistimos, Sr. Presidente: o setor canavieiro está apreensivo, porque os seus_ preços estão bem abaixo da realidade,
tão profundamente aba"ixo que, no iitício âo mês de dezeJ?lbro
piOximo paSsado, chegava ao Oível alarmante de sessenta e
quatro por cento.
Por causa da contenção de preços dos produtos da canade-açúcar, a desestruturação desse setor está acontecendo.
ToPos sabem que _é um setor estratégico de coi;Ilbustível
.
-ãlternativo, de segurança nacional, que dá uma coritribuição
positiva à preservação do meio affiblente e é de muita importância para a yida econômica e social do País.
No setor da cana-de-açúcar, só se encontra investido o
capital nacional. Arrecada anualmente 'uin bilhão e quinhentos
milhões de dólares de impostos. Dá uma contribuição sOcial
imprescindível, empregando cerca de um milhão e quinhentos
mil trabalhadores. Sessenta mil produtores rurais participam
de suas atívidades.
, .. Com ,isso, a tãO desejada fixação· do homem n~)cil:mpo
acontece, evitando, assim, o fluxO'migrãtõriõ para Os- grã.Odes
centros, com todas as maléfícaS cónSeê}üências qu'e -todOS co··.
.
nhecemos.
os·custos de produção, Sr._Presiçlei_Ite, estão proibidos
de serem repassados ao preço final. Esta proibição esta· em
vigor desde outubro do ano passado.
. . :r!'l1 proibição persistindo, a atividade industrial do açúcar
poderá ser-desestruturada de forma defiilítíva, desequilibran_
do económica e sõdãlffienle 3 região.. : :
Há uma legislação governamental referente à comercialização dos custos de produção autorizados. Se esta legislação
fosse cumprida, como admitiu o próprio Ministro dei Integração Regional, Senador Alexandre Co~ta. o setor _açucareiro
teria comercializado até janeiro deste ano, um montante adicional de quinhentos e setenta e seis milhões de dólares.
Para que tal impasse seja superado, segundo o mesmo
Ministro, um ín_timo entendimento se faz necessário entre
os Ministérios da Fazenda e o de Minas· Eriergia, porque
ambos interferem na fixação de preços, produção e comercialização do álcool.
Pergunta-se, Sr. Presidente:. há saída para a crise que
desabou sobre a indústria sucroalcooleira? E positiva a resposta.
O Sindicato dos Produtores de Açúcar, através de suas
lideranças, levou ao Presidente da República sugestão de diversos itens para se debelar a crise. Entre outros, estão os
que passo a enumerar:

e

01 - o Governo- adquirir imeaíáüúnente a parcela do
estoque que, segundo a l~gislação vigente,_deveria ser comercializada até janeiro de 1993;
02 - estabelecer quotas de comercialização a partir de
fevereiro em uni. doze avoS mensais da produção autorizada,
segundo a lei;
.
03 - c_orrigir· a defasagem de preços ao produtor até
janeiro deste ano.- A partir de fevereiro, observar a política
de P.reços, segundo a Lei n9 4.870/65;
04- abertura de linhas de crédito, com recursos suficientes para cobrir os ·estoques sazonais de álcool;
- 05- que a PETROBRÁS cumpra severamente os prázos
de pagamentos para a comercialização do álcool;
06 - que o Banco do Brasil libere recurs_os_, _em tempo
hábil, para financiai custeio e plantio de cana-de-açúcar;
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cluírâm na lista dos pàrlamentaristas que isto não diga, porque
eu disser semipresidenci~lismo, estarei de algum modo reforçando a idéia pre~idencialista;e nâ_o a parlamentarista:
- Mas as ob'jeções qUê eu tinha ao parlamentarismo, e que
se -tiiãritêm de pé, só são respondidas·exatamente no semipresidencialismo.
'J•
•
A primeira objeção que eu faço é que se baseia num
pohto dé-Vist3-históriCo."Somos um País de dimensões Subcontjnentais. ·Enqua-nto o Vi:ce~Reihado do Prata e o Vice-Reinado do Peru ftagmentaraÍI), se 'atomizaram em pequenas
repúblicas, o Brasil herdou dos portugueses um tenitótio
imenso e manteve-o íntegro por Várias ratões.
· ' Alguns intelectuais brasileiros dizem, por eXemplo, que
Durante ·o· discurso o Sr. Ney Maranhão, o Sr. a razão da unidade nacional é o Rio São FranciSco. Vicente
Dirceu Carneiro; ]"Secretário deixa a cadeira da Presi- Licfnio Cardoso escreveu um livro, que fiCOu fainOsó ria" suã.
dência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, presi- época, dizendo que graças ao Rio- São _Francisco nós tínhamos
·
dente.
mantido a unidade nacional. Se for assim, hós, do Norte,
talvez não tivéssemos sido beneficiados,. uma vez que o Rio
São_Francisco deságua no Oceano Atlântíco, a:ntes de chegar
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao·nobre Senador Jarbas Passarinho.
ao Norte.
·Rui Barbosa falou na· raça, Da línS;~a, nos _co'.s~un;tes. E
'O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-PA. Pronuncia'ô
eu acrescento, modestamente, a idéia de que esta UQidade
seg~in~C p~scUrso.) ~Sr. Presidente, Sr$'~- Senadores~ r~Çebi
se p_J:endeu muito ao referencial de poder central a que todos
duas ca_rtas que nle, ~Óspiraram a dec_is(o _de vir à tribuna.
os- brasileiros ficavam_- ate-ntOs"';-- quê- era --o m.c,-narca~ ~o- impeA primeira·;- eu diria que é alguma coiSa de natureza jocosa;
·
·
rador.
_
e a segunda, de naturez_a dramática. _ _- : Depois vieram os nossos presidente"s da RepúbliCa. E
Relativamente aO que é jOcoso; é-ouma carta que fala
eles foram presidentes de tal força, com tal poder que Schlesobre a questão do plebiscito, do parlamentarismo çtO presidencialismo. Por 'sirial; ria Comissão MiSta que trata de parlasi~gerapelidou isso de.pre~ic:Jenci~lis~o imperial.
ment3rislno- e de' Pre'sldeilcialismo, estránhei a Câinara dos
.. Cóncordo, porque participei de vários governos de presiDeptitàdos aProv.ar um:a' proposta, que veio ao conheéiitiehto ' dentes imperiais. Acredito, entretanto, que o presidencialismo
dO senado, onde aparecia um presidericialismo repubfiêano.
mi~ig~do já seria _uma sol~ção. E essa diminuição, esse abranCórhó rlão- éónheÇo n"enhum presidencialismo que não seja
damentq do poder de império que tinh-a o Presidente da RepúrepUblicano, tive _a étil)osidade de procurar aprofundar-me
blica veio a paftir da Constituição de 1988.
nessa nova doutriD.a social, que é o presidencialismo republiSabemos nesta Casa, por exemplo --:-nós que já cumpricano; porque monárquico não poderia sérj assembleista paremos váriOs mandatos -, que nunca passou por aqui a indicace-me que também não seria. De modo que a sabença da
ção de um Procurador-Geral da República. De 1988 para
Câmara - que agora usa sempre -derrub~r tudo ~quilo ,que
cá, (oi obrigatPrio iSSo . E t;n~is ainda: não apenas ele só pode
aprovamos no senado, como acaba dé derrubar o projeto
ser nomeado mediante o. assentimento do Senado, e por sua
dos portos ~deixoU-me intrigado.
·
· maioria, como também só_ pode ser demitido se outra vez
Não falaria, também, sobre o plebiscito, põr'que todos ' a maioria desta Casa assim consentir"
nós. aprendemo:!!, desde; jovens, a passa:ç p.elo conto de Artur
-Os_IninistroS do Tribunal de Contas da União, um órgão,
de Azevedo a respeito do plebiscito., , _ ,
por
definição,
de auxílio ao Poder Legislativo, eram de nomeaMas o interessante vou passar a ler. Piz-me o meu corresção exclusiva do Presidente da República, e não havia senão
pondente:
o desejo do próprio Presidente de fazê-los. Hoje, depende
"Inclua esta no seu anedotário. Tenho uma empremuito mais do Congresso Nacional," que detém uma- parcela
gada baiana, morena, gorducha, pacata, que só cavalmaior da responsabilidade de nomeação~ do que a do Presigava seus jegues na sitioCa do pai, em Jequié; não.
dente da República.
obstante, tem o nome de Walquíria; fiz um teste, perguntei-lhe qual a sua preferência_ no plebiscito e não
Ontem aii:ida, aqui, votamos matéria correspondente, por
tiv-e a meriOf- ~sU.Ipresa quando eHt me informou "que
exe$pl9, àquele acordó de natureza iriternacional com o Japãó.- Li, hoje, inclusive, que a diplomacia japorie-sa estava
não sabia "o: q~e é -plebiscito; para que serve, o que
niuito preocupada em saber até que horas o Congresso Nacioquer dizer república, monarquia: Cõri.gresso, executivo,
legislativo", - e não conseguiu- prõnunciar parlamennal tomaria a decisão, para que eles pudessem passar a informação para Tóquio -levando-se em consideração a diferença
tarismo e presidencialismo! "Então, como é que você
vai votar, Walquíria?"- quis saber eu. E a resposta,
de fuso horário de doze horas. Ora, isso também não era
em três palavras:
objeto de apreciação pelo Cori:greSso- Nacional.
-Fazendo uma cruzinha ... "
Então, o Presidente da República jã é, portanto, uma
Essa, talvez, seja uma boa advertência para os que estão
figura com menos poder de império do que outrora.
tão preocupados com a cédula e não estão preocupados com
Mas si estabelecermos o tipo de parlamentarismo que
alguns desejam, no Congresso - o parlamentarismo teve a
a divulgação que deve existir, no PaíS, -do parlamentarismo
sua origem na Inglaterra -,-e se escolhermos, ainda, o parlae do presidencialismo.
Eu mesmo inigrei da área do presidencialismo para o
mentarismo tipo e1JropeU, SObretudo escandinavo, pergunsemipresidencialismo, e pedem~me meus amigos que me in- to-me qual será, amanhã, para a Nação brasileira, o seu refe'OT.!....!. ilicen.tiVã:r- a- venda de carro a álcool eni até 40%
do ffiercado ·de autOmóVéiS.
Aí está, Sr. PreSidente, o calvário de que padece o setor
açucareiro. Esse cá.lyáriá tem nome: a defasagem dos preços
numa economia terrivelmente inflacioriâria-e Com os: seus preços· monitorados.
É urgente atender as reivindicações de_sse s~tor da indústria naciOnal, de tão capital importância, pois -ela enriquece
os cofres nacionaiS~ COm seus impostos-,- seUs- prodUtos não _
poluem o meio ambiente e dá a milhões de brasileiros a certeza·
do pão· de cada dia.
·
·· ·
·Era o que tinha a dizer.

e

~

se
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rencial Central, quando se souber que um Presidente da Repúnão tem nenhum poder.
~
:
.
,
Perguntei, por exemplo, a algumas pessoas q\le se consideram devidamente informadas, de sú~ito: .--:--.Diga-me, quem
é o presidente da Alemanha? Elas não souberam responder.
Isso ocorreu aqui entre nós, não foi feito com uma D. Waíquíria.
_ o _. --.- o
E depois, a outros, que defendem o, tipo _de_parlamentarismo existente na França, perguntei:--::- Qqe_n,. é o primeiroministro da França? Oigã-rne- depressa. Também não sabiam
responder. Mas sabiam que_ o Presidente era Mitterrand.
A partir daí ocorreu a minha evolução para aquilo que
chamei de semipresidencialismo, porque um presidente eleito
diretamente pelo povo será o referencial central que servirá
à Nação brasileira, ao meu caboclo do Tocantins, ao meu
caboclo do Acre, que_ saberá exatamente que aquele é o Presidente da República.·
E não saberá num sistema parlamentarista em que, .de.
3 em .3 meses, de 4 em 4 meses, com os 19 partidos que.temos funcionando no Congresso Nacional, tenhamos de_mudar primeiros-ministros, comO rritidamos na eXperiência malograda fie '!?61. ·
.. ·
.
.
Eptão, cabe saber se o primeiro-ministrO' é o nobie Sénàdor Chagas Rodrigues; daqu1 a 3 ou 4 ·meses, pode -passar
a ser o nobre Senador Ney Maranhão; depois, o·nobre Deputado Roberto Campos, por exemplo. E com essa mudança
toda podei acabar o Sepador João Calmon primeiro-miniStro.
Mas dura 4 meses, 5 meses, menós ~e um ano, a exeipp~~
da Itália que, com 45 árias· de existênéia, depois da Segunda
Guerra Mundial, já teve 47 governos diferentes. Mas há uma
diferença muito grande.
Era eu Ministro do Trabalho e Previdência SOcial e deveria ir à Conferência Internadonal do Trabalho, na OIT, que
sempre se realiza em data fixa no día 05 de junho e também
deveria eu fazer um acordo bilateral com a Itália. Para economizar despesas decidi fazer uma viagem só, ent~() atrasei a viagem para Roma. Afin31, fui em data próxima-da que eu
deveria estar na COnferência Internacional de Genebra. Qu·an.:
do cheguei a Roma, o· Embaixador brasileiro me recebia na
escada do avião, e aó chegar ele me disse: "O governo caiu
nesta tarde". Que era a noite em que eu estava viajando.
Então disse eu: '•Vou para Genebra!" - "Não, o Senhor
vai conversar com os burocratas". E eu reagi, porque burocrata, entre nós_- como há poucos dias dizia, naquela conferência que nos fazia, o Dr. Eliezer Batista é aquele sujeito
que estuda todas as soluções para depois criar um problema.
Então, essa seria a definição de burocrata. Baseado- nisS,o
e nessa prevenção é que eu queria viajar, mas o Embaixador
pediu para esperar. Aguardei, conversei com os burocra,tas,
fui a Genebra, voltei ao Brasil, já houvera se instaladO :um
novo Governo e já havia s1do ratificado o·convênio, que ainda
eu não trouxera para o s·rasil de volta.
Por quê? Porque lá existe uma burocracia organizada,
firme, pelo mérito ela foi constituída e pelo mérito ela se
mantém até ser praticamente irisuscetível de modificação. Ela
tem quase a característica ·que tem o· Magistrado no Brasil:
é intangível. O Chefe de Gabinete do Ministro, na Itália,
é o responsável pela parte técnica do Ministério e _o Ministro
que chega, que dá uma orientação política, não interfere na
parte técnica. Por isso, eu pude tratar de um assunto técnico,
que foi um acordo bilateral de previdência, com esse êxito.
Em primeiro lugar, a minha preocupação com relação
aos parlamentaristas era essa. Se tivermos apenaS um Presi·
~lka
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dente pró-forma, um Presidente como o da Alemanha, por
Fiz um estudo comparado da Finlândia, que _é_ o
mais antigo dos pafses com semipresidencialismo, Portugal
e França; estudei também a Áustria e a Alemanha. O Presidente alemão para ser ~:"residente, em primeiro lugar, não
pode pertencer a partido nenhum. Em segundo lugar, não
pode ter nenhum tipo de emprego público. Em terceiro lugar,
não pode ter participação em empresa privada com fins lucrati·
vos~ O objetivo - dito pelos- alemães - é que se tenha um
Presidente da RepúbJica.que seja rigorosamente neutro. Vai
ser, na verdade, o relações públicas do seu país; vai receQer
presidentes que entram, presidentes que chegam ao seu país
em visita, etc. É um pouco diferente, também: Mas há um
ponto no parlamentarismo alemão que me impressionou muito
bem, que é o chamado "voto de_ censura construtivo". No
momento em que o Governo cai por um voto de censura,
iinediatamente é eleito o novo primeiro-ministro-e é indicado
ao presidente da República.
Eram outras as objeções que eu fazía em relação à possibilidade de um parlamentarismo no Br::asil ~ com 19 minorias.
como diz_ o Presidente_ Ibsen Pinheiro~- existentes na Casá,
ou_ çoq1 40~ com() diss~ o Ministro P'aulo _Brossarq quando
fez 0 seu. discurso--de. possê no TSE; 40 pãrÜdos existentes
no Brasil, e ele se perguntou: "Haverá 40 tendências dou~rinárias ou ideológica-s neste País?"
Então, para evitar esse tipo de-vazio de poder, que seria
irievitáVel diante de__uina· burocracia fraCa como a nossa, é
acons~lhável que se faça também a utilização desse mesmo
siste~a alemão: faz.:.se, ã.o mesill:O te)Upo ()voto de censura
e, concóm~~ntementç Se elege o ,noyp ptini~iro-~irtiSttO.
lssó fez com qúe as IDínhas objeçõesJuJJ.damentais fossem
afastadas e me ped~. o meu querido amigo, Senador José
Richa, com quem deVerei estar amanhã 'em Belém, que não
me declare _semipresidencialista e sim· sen;riparlamentarista,
o que é a me·sma coí~ao. De qualquer modo, palavra ajuda.
Em relação a Ou_tios pontos, tenho cJ-ú~ida. _
ex~mplo.

a

· -_Q ~Sf.: N~y SuaisUriit
:.__ Permite-m'e V:
Ex~ um aparte?
.
. ..
O SR- JARBAS PASSARINHO ~ Com muito prazer
ouvirei V. Ex•
O Sr. Ney S-uassuna- Ê só, Ex~, para -fazer um pedido:
considere-se também semimonarquista-, pOndere, pense e deixe nas suas· conjectUras- tambéin a alternativa monarquista,
porque seria um grande ganho para a nossa causa.
O SR- JARBAS PASSARINHO
-Aleluia! Eu não
sabia que tinha no Se11ado um forte concorrente a barão ou
duque!
O Sf. Ney SuaSsú.Ra- Não, só teremos a familia real
eni primeiro grau, os demais não existfrão. Mas será, com
certeza, mais perma-~ehte e mais económico.
O SR- JARBAS PASSARINHO -Então, aí, V. Ex•
já tirou todas as minhas aspirações. porque se_ houvesse a
monarquia Ja pleitear pelo menos o baronato de Xapuri. Mas
pelo que V. EX" está dizendo, não poderei nem isso ter.
Ainda há pouco, antes de V. EJC chegar aqui e nos dar
o piazer do seu aparte, eu falav~ no esquisito que foi para
mim ler o que foi aprovado na Câmara, e que chegou aqui
naquela cédula, falando no presidencialismo republicano. Como não conhecia outro fiquei totalmente confuso - como
diria o vulgar: "Que diabo disto é aquilo"? - para saber
o que é presidencialismo republicano.
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O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V.
nobre SenaJor?

Ex~

um aparte,

O SR. JARBAS PASSARINHO- Sinto' me honrado com
o aparte de V. Exa
O Sr. Chã.gas Rodrigues- Talvez uma maneira de excluir
o presidencialismo bolchevique; quem sabe?

O SR. JARBAS PASSARINHO- É, mas estava escrito
lá União das Repúblicas Socialistas SoYiéticas. Então, outros
governos, por exemplo, não sei o de Cuba; não sei cai? o
se chamaria Cuba, se presidencialismo republicano, acredito
que s_eja repúblic~ da ilha de_ C':'~a•._,M~s, de qualquer modo,
fica ·Jma advertência para os que querem se aprofundar neste
estudo, que chamei ainda agora como uma nova doutrin~
social: o presidencialismo republicano. E ficaram-me as minhas dúvidas, uma delas é esta:: que f~zer_ com o~ ~stados?
No plebiscito, -pOr-exemplo, se tivermos a vitória do semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, porque_ s_e _aproxima
muito do que defendo que é a tese da Frente P~l3Jllentarista
Ulysses Guimarães.. _E _qs Estados? ~-os municípios, sobretudo? Há municípiós em que temos. ~pena~ 11 v~!~adores.
Teremos o primeiro vereador de quanto em quanto tempo
se sucedendo na administração do município? E os Estad_os?
Se tivermos um présidcntc que Venha, por meio dessa decisão,
fazê-lo por via direta, portanto, com votação expressiva da
maioria da população brasileira ou, pelo me_n9s, maioria de
primeiro turno, Uin Presidente de um Estado forte- e quando
falo cm Estado forte tenho que, como acreano de nascimento,
paraense de representação, render-me à minha humildade
e falar em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco --olhe lá! - Bahia - não podemos esquecê-la Rio Grafide do_ Sul, esses são Estados fortes. Se um desses
Estados tiver um Presidente da República que não tenha expressão, e o Esfado, um governada:r forte, vamos ter u~
conflito inevitável entre o governador forte, de mandato definido, e um prirneiro-ritinistro duvidoso: Quanto aos municípios, estou supondo que, neste caso então, nem convém pensar-se em parlamentarismo municipal. Eram as dúvidas que
eu tinha.
Relativamente à carta sobre a D. Valquíria, diz-me o
meu correspondente: "Multiplique a Wa]quíria por alguns
milhões e vo_cé terá o retrato falado do eleitorado brasileiro.
Votar é introduzir um papelzinho chamado cédula na fresta
de uma urna inviolável. Pronto, e u dever cívico está cumprido".
:
A observação- que· pretendo fazer e para a qual pretendo
pedir o apoio dos meus ilustres pares nesta Casa e o m~u
alerta especialmente aos órgãos de comunicação de massa
é que, muito mais importante do que _ficarmOS aíscutindo
a questão da cédula que, afinal, será decisão_ do __ Presidente
da República, ou principalmente do Tribunal Superior Eleitoral, é a maneir-a didática pela qual devel!los le~ar ao povo
brasileiro a verdadeira informação sobre o que é o parlamentarismo, ou o que são os_ parlamentarismos e os presidencialismos diferentes, para que a Nação saiba o que é isso.
E a oportunidade é cada vez mais exígua, cada vez mais contida
no tempo, porque-daqui para 21 de abril teremos um espaç?
de tempo muito pequeno para poder levar até essa D. ValqUIria, até aS pessoas que não têm con_he~imento dessa matéria
uma informação maiS precisa sobre o que vão votar. .
Essa é a parte, Sr. Presidente,--Srs. Se_nadores, que_.eu
disse que era jocosa, mas misturada Com um assunto mmto
sério. O outro é apenas sério. É um ex-Deputado Federal,
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Oficial da reServa do Exérdto brasileiro, que me escreve e
me pede que da' tribuna faça um pronunciamento. Prefiro
ler uma parte do que ele publicou nuril jorrfal. Diz assim:
"Conceder um aumento gerai de 100% para todo
o funcionalismo piora ainda mais a situaçãO dos militares, porquanto que esse aumento _já c~r;;:ga _bastante
defasado e no máximo em 2 meses Já fot mtetramente
devorado pela inflação. O piOr, entretanto,_ é que o
desnível salarial cresce muito mais, posto que quem
percebe hoje um vencimento de 50 milhões de cruzeiros
passará a ter proventos de 100 milhões de cruzeiros,
enquanto que aqueles que percehem. so~ente 5 mil?ões
de cruzeiros p·assarão a ganhar 10 mdhoes de cruzc1ros.
Se hoje a diferenÇa entre os- proventos de.ssas duas
classes é de 45 milhões de cruzeiros, após o aumento
passará a ser de 90 milhões de cruzeiros~ o Q~ê rlemonstra a errada c perversa política salarial ex1stente em
nosso País, poís-Os preÇas·dos alimentos nos sup~rmer
cados, dos remédios nas farmácias e das mensalidades
dos colégios e das faculdades não_ são i=!roporcionais
aos vencimentos percebidos, sendo os mesmos para
quem recebe mensalmente 100 milhões ou 10 milhões
de cruzeiros.
Recentemente, objetivando aumentos-salariais, os
agentes da Polícia Federal, os auditores do Ministério
da Fazenda _e os integrantes_da Polícia Rodoviária Federal realizaram, em suas áreas de atuação, operações
padrão. Talvez, pela primeira Vez em suas exist~n~ias,
esses órgãos trabalharam de forma correta, extgmdo
o cumprimento das leis, dos regulamentos e da~ n<:'rJ?aS
vigentes. Pelo desempenho correto de ~uas atn_b_utçoes,
essas classes_ conseguiram os aumentos que estavam
pleiteando. Para serem tapeadas, mas é verdade. No
Brasil de_ hoje, concede-se_ aumento salarial para que
o servidor deixe de atuar corretamente."
- É discutível, naturalmente, o texto. Mas não deixa de
ser impressionante essa-parte final quando ele diz que a ~e
ceita começou a trabalhar na.sua operação padrão. para detxar
de trabalhar na operação padrão, tem que ser aumenta~o?
E se trabalhar na opefãçâo padrão está errado? Essa p~rte
do que se contém no artigo def Coronel Arnaldo Martms,
que foi Deputado por Rondônia: na legíslatura passada, -~e_al
mente me impressionou.
Quando cheguei ao Gqverno do Presidente Collor, urna
-das primeiras missões que S. Ex~ me deu foi que eu tratasse
da isonomia. Estive aqui quandoprcsidia a Casa o Senador
Nelson Carneiro; estive-mi Câffiara, com o Presidente; estive
no Supremo Tribunal Federal, com o Presidente Neri c co'?
-alguns Ministros do Supremo. Cheguei ao Presidente, depo1s
de algum estudo preliminar e dis~e-lhe: "Presidente, t~n_hu
três linhas de ação (como se dizia no jargão militar), tenho
três soluções, dentre as quais, considero duas inviáveis.
A primeira trata-se de fazer com que todos os salários
que estão muito defasados para cima sejam reduzidos. Isso
não é possível, não teria cabimento c a Constituição não o
permite.
A segunda, que é a ideal, é que tOdSJS o_s ~alá!ios q_ue
estão baixos, que estão defasados com uma d1stancr~ ~mto
grande dos salários maiores para o mesmo tipo de atlvtd~d_e,
sejam igualados. Fizemos uma proposta p~ra que, .no Mt~IS
tério da Fazenda, o Tesouro ftzesse um tipo de stmulaçao.
Foram feitas as simulações, e aquela que levou a um resultado
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Para nÓs, o fato de recebermos essas cartas e virmos
à tribuna do Senado pode parecer alguma coisa muito trivial,
do~es públicos, sendo, portanto, também inviável e inexepela qual devesse pedir até desculpas por ocupar a atenção
quível.
de meus colegas, mas acredito que, ao contrário, é importante.
E é importante que as pessoas promovam através dos Sena-,
A terceira solução, que dei como opinião minha, seria
dores as falas de cada um a respeito, exatamente, desses pona de se conter os índices de elevação nos-salários mais altos
tos que_ são, para nós, menores, e, entretanto, muito impore aumentar os que estão mais baixos nos_ Três Poderes, de
tantes para quem nos escreve.
maneira que, em um determinado tempo, teríamos a possibilidade de íg!J.alá-los, e isso nunca de un:ta só vez, porque não
O Sr. EsperidiãoAmin- V. Ex~ me concede um_a_parte?
seria possível.
.
O
SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço, com muito
Lembrei-me, exatamente, do fato cte- cjue, quando saí· ·
daqui para assumir o Ministério da Justiça; levou-me no carro_ prazer, me~ nobre Líder Esperidião Amin.
o motorista que eu tinha no Senado. Naquela época, outubro
O Sr. Esperidião Amin- V. E~~ me permite um aparte?
de 1990, ele ganhava em torno de 100 mil cruzeiros por
O SR. JARBAS PASSARINHO:.::_ Ouço V. Ex•com.pramês. Ao chegar ao Ministério da Justíça, tive a honra, no
zer.
momento de minha posse, da presença dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Presidente c;Io Congresso. Com
O _Sr. Esperidião Amin - Senador Jarbas Passarinho,
isso, vim a esta Casa para agradecer. Vim com 9_ motorista
gostaria de me contrapor ao argumento final que V. Ex• está
do Ministério da Justiça para o Congresso; o Il_lotorista que
usando. Longe de pedir desculpas, se penitenciar ou justificar
a abordagem dos dois temas, V. Ex~ o fez com o brilhantismo
me trazia, em vez dos 100 mil que ganhava o motorista do
Senado, percebia 48 mil cruzeiros. Então, para poder fazer
de sempre, mas com propriedade, pois os dois assuntos são
atualíssimos. Sobre o segundo, relacionado à questão salarial,
com que esses qilarerftá e oito chegassem a ~Dl a minha
idéia era, em primeiro lugar, uma reforma do texto constituisonomia, efeitos, multiplicadores de reajustes lineares ou
cional, de maneira que não tivésSemOs Um aumento igual
atualização salarial linear, nada mais justo e adequado do
na mesma data, para todas as categorias. Porque isto signifiqtfe um Senador-com--o peso -político e moral de V. Ex~ para
abordar esse assunto, posto que aflige, praticamente, o mais
caria manter este gap que há entre o menor e o maior salário
de mesmo serviço, hoje.
largo segmento da sociedade --:-não da sociedade civil, mas
da sociedade não marginalizacla, ainda, do Brasil, que é a
Havia coisas também surpreendentes. A diretora da biblioteca do Ministérió da Justiça, hoje, por concurso, aqui -aquela que recebe holerite e tem a convicção ·de que está
no Senado, era DAS-3 do Executivo e g·anhava lá
pagando imposto. Só essa tem tal convicção e é sempre ela
Cr$147.0UO,OO. cruzeiros. O DAS-3, Assessor do Senado da
o alvo preferencial dos publicanos de qualguerépoca. A isonoRepública, na mesma ocasião, ganhava Cr$1.045.000,00. Enmia que V. Exf já historiou, já fez aqui pronunciamentO alentão, fazer esta isonomia, de um momento para outro, era
tacto sobre o assunto e,_como Ministro, muitas vezes, solicítou
absolutamente impossível, utópico. O Ministro Célio Borja, . a atenção dos seus inte:docutores j)3ra 3 cjuestão, é assunto
o Presidente da Casa, Mauro Benevides, e o Presidente da
que só se torna mais candente pelo agravamento da situação
Câmara reuniram-se e tiverãm urna safdã realmente genial.
económico-social brasileira. Isso é mais do que oportuno. Mas,
Seria a lei delegada, na qual não pensei, e que, 1Ilicialmente, ··· gostarià de me referir, Principalmente, aQ primeiro tema, até
nos primeiros momentos meus como MiriiStro da Justiça, no :-- i>orijue vislumbro, aqui no -plenário, as presenças dos Senaencontro que tive a:qui, cóm os Senadores d3 'República, o -ciel e Ney Suassuna, que ontem integraram, juntamente cominosso ilustre colega, Senador Josaphat Marinho, falou pela · go ~ eu que fui convidado pelo Senador José Rkha - , a
primeira vez na pOssibilidade de lei delegada .. Eu confesso
delegação suprapartidária e inter causas, que se dirigiU ao
que não me havia ocorrido essa possibilidade, pois com a
Presidente Itamar Franco, para solidtãr o veto do modelo
lei delegada, nós temos _agora o quê? Outra vei:]nfelizmerite,
de cédula que fazia parte do projeto de regulamentação do
o agravamento das circunstâncias a que Ine referi, ainda há
plebiscito quC aprovamos na semana passada~ O que lhe transpouco.
mitiram de preocupação e perplexidade nessa carta está grasDe maneira, Sr. Presidente, que o meu objetivo era trazer
sando pela sociedade brasileira toda menos de 3 meses, 2
meses e_ 20 dias, antes da ,realização do plebiscito. Fpmos
ao conhecimento do Senado da República esses dois fatos.
, Baseado em que razão? Na razão de que nós, homens públicos,
pedir ao Presidente que vetasse a cédula, para que entrasse
temos _os que nos escrevem, temos nossos correspondentes,
em seu lugar a cédula do TSE - e a cédula é uma questão
temos os nossos eleitores.
primária para qualquer campanha eleitoral, quãlquer um de
Eu via aqui, qti8.ild0 defendia o Governo, que a Oposição
nós tem obrigação de saber disso. A propaganda mais eficiente
era muito mais bem suprida, por parte da opiníâo pública,
que se faz, a comunicação mais efeciente que se faz, é ensinar
ou das chamadas, hoje, seç6es organizadas da sociedade civil,
a votar. Tanto mais difícil porque não se trata de votar numa
pessoa, escolher pessoas, que o eleitor conhece ou não conhecuja expressão_ temos aqui uma brilhante socióloga_ vem
exatamente de uma linha marxista de definição do que é sociece, mas geralmente conhece, e sim escolher forma e sistema
dade civil. Ora, vi momentos em que, por exemplo, Senadores
de governo. Então é um assunto que não temos como suprir
e, por isso, todos os esforços, inclusive essa abordagem que
voltados para a área social, Nelson Carneiro é um, recebiam
constantemente solicitações do sindicato para apresentar proV. Ex~ aqui fez, se revestem da maior propriedade. Era esse
jeto de lei. E o defensor do Governo só tinha a obrigação
o registro que gostaria de fazer, sob a forma dé aparte.
de defendê-lo e não tinha oportunidade, muitas vezes, de,
O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado pelo
também, se inserir entre aqueles que estavam defendendo
aparte de V. Ex\ Líder Esperidião Amin.
De fato, eu quis até me desculpar um pouco em relação
uma melhoria de situação para uma determinada classe que
estivesse sofrendo uma injustiça.
a trazer dados de cartas de ur;n correspondente nosso para
dação brasileira naquilo que tange ao pagamento dos servi-
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dente Itamar Franco de concentrar esforços para o combate
ein grande escala à sonegação fiscal.
Recenteníerité, o Poder Executivo enviou um projeto
ao Congresso NaciOnal sobre ajuste fiscal. Esse projeto representa um sonho acalentado pelos tecnocratas deste_ País desde
1964. Eles não- admitem nenhum tipo de vinculação, sequer
1%, s-obre a receita de impostos, porque querem ter ampla
e irrestrita liberdade para-a malliplilação dos -reCursos públicos
em uma escala realritente iúédita no r:qundo democrático,
Logo após a vitória do Movimento de 1964, o então Ministro do Planejamento, Roberto Campos. hoje nosso Colega
no Congress9 NaciOnal, propós ao então Presidente, Marechal
Humberto de Alencar Castello Branco. a eliminação-de todas
as vinculações que existiam na iiOSsa C3ria Magna.
Posteriormente, agiu da mesma maneira o então MiniStro
da Economia, hoje Deputado Delfim Netto, e, mais recentemente, o Deputado Gustavo Kraus.e, que era, então, Ministro
da Economia, concedeu entrevista ao jornal O Estado de
S. Pa:ulo e ~espondeu à seguinte pergunta:
"O que o senhor achou dÚ a'certO -para vincular
parte da arrecadação do IPMF à educação e à habitação?"
·
Resposta do atual Deputado Gustavo Ki-ause:
"Isto é'um equívoco completo. A única vinculação
plausível para o IPMF era com a dívida interna. A
discussão do ajuste fiscal me remete à questão das relações políticas entre Congresso e GovernO-.
Vale dizer que o Legislativo tem mais poder do
que responsabilidade" (o que -é uma ofensa grave a
todos nós parlamentares ) e o Executivo tem mais resO SR. JARBAS PASSARINHO - Temo apenas que
ponsabilidade do que poder.
seja rápida.
Esse arranjo do poder político no Brasil está eviO Sr. Cid Sabóia de Carvalho- É claro. V. Ex• não
tando uma reforma estrutural, que é a reorganização
imagina como será rápida a. observaça:o. Na verdade, quero
das contas públicas. Mesmo se admitirmos que o ajuste
concordar com essa expressão - -masoquista - a que V.
fiscal passará por todas as votações, com essas vinculaEx~ se refere, porqtie nllnc3-Vi uma bobagem ser tão repetida
ções pouco espaço de manobra se dará ao Executivo
no País como essa que se atribui ao polítíco francês -De GaUlle.
para acelerar a reorganização das contas públicas."
Trata-se de uma bobagem, de uma agressão ao-- País e quef
O Deputado Gustavo Krause segue a mesma linha da
se repete amiudadamente dentro de um masoquismo institu- tecnocracia intranSigente que tinha como personificações apacionalizado, não sei bem o porquê. -Viu V. Ex• que fui mais rentemente inexcedíveis as figuras de Roberto Campos e De\M
rápido do que V. E~ esperava.
fim Netto. O Projeto de Ajuste Fiscal está tramitando na
Câmar~_ dos Depu!ados e, graças à colaboração decisiva da
O SR. JARBAS PASSARINHO~:..._ Não. V. Ex• está procuBancada do PMDB aqui no Senado e da Banccida do nosso
rando ler na minha mente aquilo que na verdade não pensei.
Partido na Câmara, fortórpedeada uma tentativa de eliminar
Eu não diria m.irfca que V. Ex~ é prolixo. Eu diria que tudo
sobre a receita do IPMF ou sobre a receita do "Imposto
que ouvimos-de V. Ex• é sempre uma -aula.
sobre Cheques" o percentual de 18%, que, por força do dispoAlegra-me muito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que
sitivo constitucional (art. 212), está vinculado à manutenção
o fecho deste discurso seja feito acolhendo o aparte do nobre
e desenvolvimento do ensino,
Senador Cid Sabóia de Carvalho, nosso mestre também no
Entretanto, nesta. hora deveremos diversificar__ a nossa
campo do Direito.
atenção, não nos limitarmos ã apreciação do ajuste fiscal.
De fato, esse gosto brasileiro __ de se sentir ofendido
com críticas de figuras inter'naCimia"is é que considero maso- _ Acertada e sabiamente, o Presidente Itamar Franco decidiu
dar maior ênfase à luta contra a sonegação fiscal.
quista. Agrada-me muito ter recebido, com relação a esse
Recentemente, dia 22 de janeiTo,-um eminenté Parlaponto, a adesão do nobre Senador pelo Estado do Ceará.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
mentar, Luiz Piauhylino, deu um apoio crítiCo ao IPMF.
Ele reveou ao Jornal do Brasil:
O SR. PRESIDENTE (Mauro lienevides) - Concedo
"Em 1991, a sonegação do Imposto de Renda foi
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. (Pausa.)
de 59% do total arrecadado; 51% das empresas não
S. Exa. 'não está preseilte: pagam o FINSOCIAL; 31% não pagam o PIS; 76%
Concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon.
ignoram o Imposto de Renda;" -pennitam-me repetir
este detalhe: 76% das empresas ignoram o Imposto
O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Pronuncia o
de Renda. "86% -não pagam a contribuição sobre o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo
lucro; 30% não recolhem os descOnto_s__dos trabalha- __
saudar com o maior entusiasmo a deciSão do eminente PresiM
o Plenário-do Senado. Mas hoje é um dia, inclusive, em que
não há matéría -indicada para a Ordem do Dia, porque apenas
teremos oradores. E suponho que o Senado também, apesar
de não ser considerado como representação do povo, mas
representação dos Estados, representa, evidentemente, quaiM
quer tipo de aspiração popular.
Relativamente à área militar, eu apenas diria para conM
cluir, Sr. Preside-nte-~- SrS. seiiadores, que todas aS comparações são perigosas. Houve um prezado amigo meu, o jornaM
lista Carlos Chagas, que uma vez disse que o ascensorista
do Senado ganhava ma~s que um capitão de Mirage. Não
era verdade. Ele foi mal informado. Disse agora o Senador
Iram Saraiva, joCosamente, que toâos dois são pilotos, mas
com salários _diferentes. A maioria dos ascensoristas de cá,
que conheço, são empregados de firmas que prestam serviço
ao Senado e recebem salário mínimo. Mas isso passou como
uma verdade, e acabou: ninguém tira mais. Como ninguém
jamais tirará do espírito brasileiro, qUe adora ser masoquista,
que foi_ o Presidente Charles de Gaulle quem disse que o
Brasil não era um País sério. QUem disse isSo" fOi o embaixador
brasileiro, que o revela em suas memórias. Mas passou por
julgado.
Nessa passagem da carta, o exMDeputado e Coronel ArM
naldo Martins fez a seguinte Comparação: um 1~Msargento,
com 25 anos de serviço e alguns cuisos, gariha menos do
que algumas categorias profisSionaiS ciViS- qu_e_ são infinitamente menos dotadas em termos de grau de escolaridade.
O Sr. Cid Sabôlii de Carvalho - Permite'me V. Ex•
uma observação rápida?
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Há, obviamente, muitas resistências à criaçã,o desse 1mdores; 18% estão em débito com o FQTS; 29% estão
em atraso e 53% não pagam nada ao FGTS. S_e aRe- _posto Provisório sobre Movimenta,ção Financeira-- I~MF.
ceita Federal for visítar todas as empresas, levará, para
Tenho em mãos o jorDai O GLOBO, de 24 do corrente, em
concluir a sua tarefa, 76 anos. _Nos_ dois anos e meio que o ilustre Governador da Bahia, Antônio Cadõs Magade recessão, o País deixou de produzir l)S$160 bilhões
Ihães, se posiciona violentamente _cOntra o TPMF.
e, por isso, não arrecadou US$ 39 bilhões."
Esse novo imposto, que é provisório, talvez tenha a duraSr. Presidente e Srs. Senadores, creio que nesta tarde ção de 1 ou 2 anos. vai contribuir, se for çuidado.samente
há numerosos assuntos absorvendo a atenção dos nossos no- arrecadado, para um aumento da receita da ordem de U$14
bres Companheiros, e temos um comprOmissb·dentro de pou- ou U$15 bilhões. . ...
cosminutos na área do PMDB. Sinto~ :me; e'nthttántõ, no dever
Aprovado na Câmara, como já foi, graças à contribuição
de chamar a atenção da Casa para esses dados que realmente inestimável do PMDB através da sua_bancada no Senado,
são estarrecedores.
- -liderada pelo eminente Senador Humberto Lucena, e contanA Receita Federal decidiu fazer a revisão de 82 milhões do com a colaboração, realmente extraordinária, do Deputado
de CPFs e, acertadamente, o Governo Federal resolveu con- denebaldo Correia, Líder do nosso Partido na Câmar~ dos
tratar mais 15 mil fiscais para a arrecadação do Imposto de Deputados, teremos_a incidência de 18% sobre esses U$17
Renda.
oU U$18 bilhões de dólares, que serão destinados à manuEm 1969, a Receita Federal tinha 25 mil funcionários.
tenção e desenvolvimento do ensino, como determina o art.
Hoje, esses funcionários estão reduzidos a 17 mil, enquanto
212 da Çonstituição Federal.
cresceu em 100% o universo de contribuintes: pessoas físicas,
o Sr. Marco Maciel- Permite V. Ex~ um aparte?
em 37%, e pessoas jurídicas, em 1.040%, o volume do comércio exterior.
O SR. JOÃO CALMON - Ouço V. Ex• com prazer.
A Receita quer que o número de auditores passe de 5.489
O Sr. Marco Maciel- Senador João Calmon, certa feita
para 10.000, o de técnicos de 5.474 para 14.000, e o de funcionários burocráticos de 6.000 para 8.000, totalizando 32.000 tive a oportunidade de afirmar que a iniciativa de V. Ex\
servidores.
vinculando recursos específicos para a educação - -que se
expressou através da emenda constitucional, que tomou o
Será feito, este ano, um concurso público para Julgadores
de 1~Instância, chamados os aprovados em concurso de Audi- nome de Emenda Calrnon - representava para todos nós
tores, e também haverá concurso para Técnico do Tesouro, uma Verdadeira Lei Áurea da educaçF\o. O notável é que
ainda sem data marcada.
essa luta que V. Ex~ promove em favOr da educação, tem
tido continuidàde. O nobre Senador tem sido um atento
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a _Comissão Parlamentar
de Inquérito sobre Evasão Fiscal_funciona há cercit de quatro observador de tudo relacionado às grande's questões da educameses no âmbito do Senado Federal. A iniCiativa- de sua ção brasileira e, de modo especial, tem tido uma preocupação
instalação deve ser creditada ao Senador Fernando Henrique
muito acentuada com a alocação de re_c_ursos financeiros para
Cardoso, hoje Ministro das Relações Exteriores, e a presio setor da educação. Enfim, V. Ex~ está fazendo com que
dência coube ao nobre Senador Ronan Tito.
a educação deixe de. ser uma mera prioridade gráfica, retórica",
para se converter numa realidade concreta, tangível, palpáveL
COmo o Senador Fernando Henrique Cardoso passou
Prova do que afirmo foi jUstamente essa vitória que V. Ex•
a atuar na área do Executivo, foi designado para substituí-lo
obteve nesse projetO do ajuste fiscal. Não fora a intervenção
o nobre Senador Jutaby Magalhães, um dos mais combativos
de V. EX~ ainda na Câmara dos Deputados, vez que o projeto
parlamentares, cuja vigilância indormida já se tornou famosa
ainda a esta Casa não· chegou, certamente a educação não
entre nós.
se teria beneficiado dos recursos que estão_ sendo alocados,
Desgraçadamente, o comparecimento de Parlamentares
decorrentes da criação desse novo tributo, o IPMF, que o
às reuniões da Corriissão Parlamentar de Inquérito-sobre Evaajuste fiscal está tratando de colocar no conjunto de tributos
são Fiscal tem sido extremamemte reduzido. Por outro lado
federais. Eu quero, por isso, Senador João Calmon, felicitar
e por motivos ób_v_ios, não tem sido dada a devida divulgação
de modo muito especial o trabalho que V. Ex~ desenvolveu,
aos trabalhos dessa CPI, que já recolhe_u um_a série de dados
mesmo porque se não fosse a intervenção de V. Ex~ na Câmara
de importância transcendental, a começar pela declaração de
dos Deputados certamente nós não teríamos como corrigir
bens e de rendimentos dos oito bilionários, eni dólares, que
essa situação no Senado, porque emendar o projeto de Ajuste
o Brasil ostenta nas páginas das revistas Forb~ e Fortune,
Fiscal no Senado iria provocar o seu retorno à Casa de origem,
ambas editadas nos Estados Unidos.
a Câinara dos Deputados. E como se trata de uma matéria
Se concentrarmos esforços no âmbito do Senado Federal, _que já deveria ter sido aprovada ontem, isto é, até 31 de
dezembro de 1992, certamente teríamos uma dificuldade muiagilizaremos os trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Into grande de operar essa destinação de recursos de 18% do
quérito. E se contarmos com o comparedmento de pelo menos
IPMF à educação brasileira. Esse gesto de V. Ex~ não pode
seis ou sete Senadores nas reuniões, d_ªrernos uma contribuição de magna· importância à decisão" tomãda pelo Presideixar de ter um registro adequado aqui no Senado Federal
e não pode também deixar de merecer o reconhecimento de
dente Itamar Franco. Ao lado do esforço par;1 um ajuste
fiscal. Sem aceitar a ditadura da tecnocracia financeira, iremos - todos aqueles que se preocupam com a edUcação em nosso
contribuir decisivamente para dobrar ou triplicar a arrecaPaís. Como salienta, com muita oportunidade, V. Ex•, graças
dação de impostos em nosso País_ e, com isso, teremos condià alocação desses recursos, isso vai permitif fazer com que,
ções de resolver os mais dramáticos problemas que afligem
já a partir deste ano·, a educação receba um surplus, um recuro nosso País, nas áreas da saúde, da educação, da habitação
so adicional e, certamente, repertii-se-á com maior intens:i.:
popular e na do combate à pobreza e à miséria abSoluta,
dade no exercíCio fiscal do próxinio ano, ou seja, em 1994.
que tanto envergonham e mancham a sociedade· brasileira.
Como se estima que o IPMF possa representar um tributo
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que venha a ter um efeito muitO si.gnHfcátiVO

na receita tribu-

tária da União, não podemos deixar de reconhecer a sua importância.
O SR. JOÃO CALMON -Quinze bilhões de dólares.
O Sr. Marco Maciel - Há quem estime que possa ir
a mais. Há quem defenda que esses recursos estejam sendo
subestimados ou estejam sendo subavaliados. Há quem, com
algum conhecimento de causa, afirme que esses recursos poderão ir a um montante süpe-rior ao que se está prevendo. Ora,
se isso tudo acontecer, como dcsejamos,-v: Ex~ terá assegurado à educação urna importância muito considErável de recursos financefros. ---------- --

0 SR. JOÃO CALMON- Eu, não, nobre Senador Marco Macicl! Nós. Sou apenas um instrumento dessa ob_s_essão,
nada mais.
O Sr. Marco Maciel- V. Ex~ está Serido iiiodeSto.--Na
realidade, vamos reconhecer que se não fosse a preocupação
de V. Ex~, se não tiVesse tido o cuidido de lembrar à Câmara
dos Deputados c, de modo especial, aos seus Líderes, a necessidade de se manter a vinculação, certamente, essa questão
teria passado em branco. Portanto,_ gostaria de dizer a V.
Ex' que riào podemos deixar de reconhecer esse trabalho e
esperar - o que é óbvio, tão _logo o Ajuste _F~scal chegue
a esta Casa - que esse dispositivo seja mantido, para que
possamos; de plano, assegurar mais verbas à educação brasi_leira. Para fin3lizar - sCm querer interromper o texto do
discurso de V. Ex~ - gostaria de ínsisfir n() _f~lO de que se
fala muito na necessidade da prioridade da educação, mas
é preciso que passem a lhe dar em toda a sua extensão os
recursos de que carece. Não adianta, simplesmente, reduzirmos essa prioridade a um mero discurso, e sim alocar com
ele os recursos necessários. Por esse caminho, estamos fazendo com que a educação não seja aperi3s~esSa prioridade mei-amente retórica, mas também eretiva, concreta e real. Por
essa razão, o momento é para- destacar o esforço que fez,
a acuidade com que observou, a necessidade de se promover
essa vinculação, a diligência com que V. Ex~ se manifestou,
indo até a outra casa~ tcmpestivamente; Pata fãzà o necessário reparo. Portanto, ·a educação brasileira fica devendo
mais esse reconhecimento a V. Ex• Se a emenda Consütu~'ional
-que teve o,seu nome -Emenda Cal moo póde ser denominada a Lei Aurea da educação b,rasileira, tenha V. EX" a
certeza de que está dando mais uma contribuição para que
se promulgue a Lei Áurea no 2. Esse aperte adicíonal de
recursos, certamente-, terá uma importância muito grande
para· qrre a educação mereça, em nosSo País, o tratamento
privilegiado que requer, a fifi de que possam()s praticar em
toda sua extensão, em toda sua integralidade, a cidadania
que passa. necessariamente, por investimentos em educação.
O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Marco Maciel,
V .. Ex~ sempre bate recordes de generosidade em relação a
mim.
O Sr. Marco Maciel- Não apoiado!
O SR. JOÃO CALMON _:~Na realidade, embora tenha
sido o autor dessa iniciativa, coube a V. Ex~- à época titular
do Minis-tério -da Educação- mobilizar esforços para agilizar
a aprovação, na Câmara dos D-eputados. da regulamentação
desse artigo da nossa Carta Magna; por ·mim introduzido,
depois de muitos anos de esforços.

Naqu'ela êpÚca, V. Ex• pre~tou um rcleva.ntíssimO serviço
à educação, por sin-al um dos notáveis nessa área, primeiramente como. Go·vernador do Estado de Pernambuco, quando
-deu atn_pla prioridade à causa_da educação, e, depois, no
exercício das funções de Ministro da Educação.
O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me V. Ex~ um aparte?

O SR. JOÃO CALMON Senador.

Com muito prazer, nobre

O Sr. Gilberto Miranda -

Senador João Calmon, tive
Ex~ a respeito
d~s dificuldades pelas quais passa a Receita F:'5!_deral, no que
concerne ao número de fiscais hoje no exercício da função;
trata-se de 5 mil fiscais, portanto, um número muitO pequeno,
quando, na verdade, já tivemos 12 mil e 500: O número
aproximado de fiscais experientes que a Receita Fede'rat perdeu, nos últimos dois anos. é de 2 mil e 500. Daí_por que
éS:tá- havendo dificuldade de fiscalização- nas empresas e
inadimplência total de quase todos -~s tributos. A meu ver,
é muito importante, Senador João Calmon, que esta Casa
venha a analisar com muito mais acuidade o que foi analisado
na Câmara dos Deputados. Tive a oportunidade de conversar
com vários advogados de renome, com juristas a respeito
do assunto. Chegou à minha mão, hoje, um mandado de
segurança, impetrado por urna pessoa física, junto ao Supremo
Tribunal Federal, contra a apreciação do Ajuste Fiscal pelas
duas Casas. O Ministro José Celso;-·ctaquela Suprema Corte,
deixa bem claro, nas entrelinhas do seu despacho e da sua
sentença- quase sem q~argem de dúvida- ais, a inconstitucionalidade da medida físcal, caso venha a ser aprC?vada pelo
Congresso _Nacion1tl_. _Se esta Casa tiver a oportunidade de
ler. chegará à conclusão antecipada de qu<.:. poderemos vir
a cometer um erro muito grande, aprovando essa medida
fiscal. Vamos contribuir para o acúmulo de a.;ões no Pod_er
Judiciário. O meSmo ocorreu Com a-recente apreCiação do
Supremo Tribunal Federal na questão do FINSOCIAL. Creio
que devemos ter muito cuidado no exame dessa matéria. Tive~
mos oportunidade,_ na reunião· do PMDB, - e aí com a
colaboração do Senador Humberto Lucena - de conseguir
junto à Câmara dos Deputados os 18% destinados à Educação,
defendidos com unhas e dentes. Na minha opiniâci, devemos
tomar cuidado com a reforma da Constituição. Cinco ou quatorze _bilhões de dólares que a União venha a arrecadar em
dois anos é muito pouco por qualquer inconstitucionalidade
que venhamos a praticar. Tive a oportunidade. na semana
passada, de conversar com o Ministro da Fazenda, Paulo Had··
dad - eu estava na companhia do Deputado José Dutra,
do Amazonas e, segundo o Ministro, o Banco Central
tem reservas que, pelos números citados, seriam de aproximadamente 50% do resgate !p.Cnsal. Acerca dessas reservas, prat~camente, esta Casa e a Cámara dos Deputados pouco sabem.
Quando o mercado eleva muito as taxas, ao invés do Banco
Central rolar a dívida interna, ele vai ao mercado e compra-a
toda. Portanto, é muito importante que tenhamos a oportunidade de receber o Presidente do Banco Central. Já lhe fiz
o convite. S. -s~ aceitou e disse que viriã a eStà. Casa, cOmo
viria à nossa Liderança para explicar e que teria paper para
mostrar a respeito do imposto sohre movimentação financeira.
A meu ver, o Poder Executivo tem que oferecer alternativas
ao Presidente da República, bem como ao Poder Legislativo
e à população, no sentído de simplesmente criar mais um
imposto. Creio que devemos ser um pouquinho mais conservadores nessa apreciação. Valeria a pena que os Srs. Senadores

a oportunidade de ouvir o relato feito por V.
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procurassem conversar com amigos advogadqs, juristas, com
os Ministros do Supremo Trihunal Federal para checar a veracidade dos fatos c lhes pt::rguntar a respeito da aprovação
do número de ações que poderemos ter e do que eles vêem
com relação à inconstitucion alidadc da medida fiscal. Esse
o aparte que desejava dar.

O SR. JOÃO CALMON - Nobre Senactor. há a tese
favorável à condenação desse novo impOsto. Esse aspecto
me parece irrelevante. Não precisaríamos de nenhum IPMF,
de nenhum imposto sobre chcques. Bastaria reduzirmos a
sonegação astronômica de impostos existentes para termos
a solução dos problemas mais gtavcs do nosso Pãís.
É irrelevante a fonte do dinheiro para mim. Precisaffios
dispor de recursos financeirOS para resolvermos os problemas
mais angustiosos da sociedade brasileira. Fiz_r_e_fer_ê_n_cia à área
da Saúde, à da Educação, à do fomento à agricultura e a
tantas outras. Portanto, css_e aspecto não _me _impressiona.
Tenho dúvida de que a opinião de um Ministro do Supremo
Tribunal Federal seja apoiada pela maioria dos seus Pares.
Estou absolutamente convencido, nobre Senador, de que, se
não mudarmos essa técnica _que se enraizou tanto na sociedade
brasileira de não pagar impostos, dentro de mais algum temw
po, já que estamos enfrentando problemas de extrema graviw
dade de pohreza e até_d_e miséria absoluta, poderemos chegar
à convulsão social.
Não estou vendo fantasmas ao meiowdia. Aqui deste plenário desejo fazer este registro, para que conste dos Anais
do Senado. Não é possível, nobres Senadores, que um jornal
da importância do Wall Street Journal, analisando todos os
países da América Latina, destaque que o "Tigre Latino"
é o Chile, suplantando, nesta área, amplamente o Brasil. É
claro que numa determinada época da sua História_o Chile_
pagou um preço muito alto pela normalização da sua economia, mas podemos atingir os mesmos ilíveis do Chile nas
áreas de finanças, de economia ~em usar os mesmos IriétOdos
sanguinários que c-aracterizaram a ditadura Pinochet. _
Sr. Presidente, Srs. Senadores, disponho de um limite
de tempo que desejo respeitar. Dentro de poucos minutos,
a Bancada_ do PMDB vai escolher os Companheiros que vão
presidir esta Casa e vão liderar o nosso Partido. Por isso
mesmo, encerro este modesto pronunciamento, que é mais
uma pequena contribuição minha para conseguirmos recursos
mais vultosos para a ·educação.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho um aparte?

Permite-me V.

v:

Ex~

O SR. JOÃO CALMON- Ouço
E~· com prazer.
O Sr. Cid Sabóia de _Carvalho - Estou atento ao que
analisa V. Ex·' do alto da sua autoridade de tantos e tantos
anos de vida pública e_ mâiS ·autoridade ainda pelo fato de,
na vida pública, haver se dedicado inteiramente à educação
brasileira. Isso realmente dá a V. Ex·' noto_ricdad_c_ bastante
para que cada uma de suas palavras tenha o peso sufkiente
ao nosso convencimento c ao nosso entendimento. V. _Ex·'
recebeu, do nobre Representante do_ Estado_ do Amazonas.
um aparte que falava de inconstitucionalidade, _Ficou .um-a.
dúvida, porque, ao que informou S.Ex~. haveria do Supremo
Tribunal Federal uma medida que visava a impedir as duas
Casa:s o exame dessa propositura. Quero dizer i:]_ue as inconstitucionalidades internas· ocorridas na Casa não são de cõinpCtência do Supremo Tribunal Federal, são das próprias Cã.sãs_;
nós é que devemos _dizer _o __ que é constitucional ou não. A

Sexta-feini-29 851 ·

inconstitucionalidade da lei, porém, é outra COisa. E evidente
que o Suprerrio Tribunal Federal jainais -poderá impedir, a
qualquer pretexto, mesmo sob o argumento da inconstítucionalitlade, que uma e outra Casa, as duas separadamente ou
as duas em conjunto analisem determinados projetas, matérüiS
e proposituras que forem traZidas ao nosso conheCimento atfãvés dos canais competentes, no caso, através da Presidência
da República, a quem compete a existência da aptidão para
se propor uma reforma de tal natureza. Portanto, V. Ex\
pela sua experiência-, muito. antes de se preocupar com a provável c futura inconstitucionalidade, está atento à solução do
problema pragmático da República. Nota-se, perfeitamente,
qúe V. Ex• está __ atento __ aQ __examc da destinação do que se
arrecade por força dessa revisão tributária ou_ revisão fiscal.
Ainda mais, V. Ex" está preocupado, como eu e muitos outros
Parlamentares, com o que caberá à educação, ao ensino, tirando-se desse acréscimo que competirá ao Poder Executivo arrecadar, através dessa nova sistemática hoje aprovada em segunto turno na Câmara dos Deputados. Acho que o problema
também passa por onde V. Ex• cha-m:ou bem a aten-ção: o
aspecto provisório. Uma coisa é á mC:dida permanente; outra
coisa é o aspecto emergencial. QueremOs dizer- e não precisamos dizer isso a V. Ex" - para os Anais da Casa que
a própria Constituição Federal ~ontém dispositivos que cuiw
dam dos aspectos emergenciais. E evidente que nunca poderíamos nos apegar a um preceito meramente técnico, levando
as gerações presentes e talvez as futuras para um grande sacrifícío. O difícil na arte de legislar é cxatamente esta sensibiw
lidade na qual se tornou um pessoa douta V. Ex•: a de legislar
pondo o equilíbrio entre os fatos, os acontecimentos soCi<iis,
as exigê·ncias da própiiã-Sociedade, as necessidades do Estado
como um todo e a própria lei, porque nem interessaria uma
lei muito técnica e bela, mas que não tivesse a efiCácia pela
sua consonância com a realidade brasileira. AsSiin, qUero
apoiar as observações de V. Ex\ sem esse susto que poderia
nos causar de não-podermos examinar o que se propõe por
um aspecto prévio e_antecip"ado de inconstitUcionalidade. Muito obrigado.
O SR. JOÃO CALMON - Nobre Senador Cid Sabóia
de_ Carvalho, s~u '_tPa.rte t::nccrra c~om chave de_ ouro este meu
modesto pronunciamento. Agora, restawnos votar para a esco_lha do Presidente do Senado e do Líder do nosso glorioso
Partido.
Muito obrigado.
(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
· · JOÃO CALMON EM SEU PRONUNCIAMENTO.)

ANTÓNIO CARLOS
PREGA REAÇÁO
CONTRA O IPMF
Salvador- Classificando o Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira (IPMF) como "o mais violento que
já se fez pafii. a so"Ciedade brasileira". o governador da Bahia,
Antônio Carlos Magalhães (PFL) divulgou nota ontem canelamando a nação para reagir contra sua iminente aprovação.
A proposta do IPMF será votada boje em segundo tu,rno
pela Câmara, que já o aprovou na primeira votação. Depois,
irá ao Senado, onde também haverá duas votações.
-É preciso haver uma reação e n_ão está havendo -:disse o governador, que sugere que cada_ele_itor procure seú
deputado féderal e faça pressão sobre ele contra a aprovação
da reforma.
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-Se isto ·for aprovãdo no segundo turno, como tudo
indica, você (eleitor) vai sofrer todo dia o seu assalto- ad-

vertiu.
-Na medida em que•o Governo Cobre de quem não
paga - os ricos, os sonegadores, os políticos que são protegidos e também não pagam seus impostos - e ainda que
não dê dinheiro, à toa, como está dando, ninguém precisaria
pagar este imposto no cheque. O Governo deveria cortar
o déficit através de gastos corretos - disse o governador,
chamando de injustiça o fato de- o rico e o pobre terem de
pagar a mesma coisa como o IPMF.

-Cada vez que se as-sinar um cheque estará se dando
dinheiro para o Governo Federal gastar indevidamente como
tem gasto, como estamos provando a todo dia esta malver~
sação- acrescentou Antônio Carlos, lembrando as denúncias
que tem feito contra a distribuição de v_erbas pelo Governo
Federal a prefeituras do Interior e o desvio que tem ocorrido,
sobretudo na Bahia.
O governador disse ainda que os deputados ·que aprova~
ram na Câmara o IPMF deram um voto contra o povo:
-Nada se fez no Brasil de pior para o povo nos últimos
tempos~- acrescentou.

Durante o discurso do Sr. João Calmon, o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. E/cio Álvares.
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gias, venho retirar, de público, todas as palavras então profe~
ridas que, porVentUra, tenham ferido a sensibilidade moral
e política do eminente Senador catarinense.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR- PRESIDENTE (Elcio Alvares)- Concedo a palavra ao nobre SenadorEduardo Suplicy. (Pausa.)
S. Ex~ não_ s~· eric~~tra no momento em plenário.
Concedo. a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
(Pausa.)
S. Ex~ declina de usar a palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. (Pau~
sa.)
S.. Ex~ não se encontra no mOinento em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) projeto que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.

Sobre a mesa,

É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 2, DE 1993
Dispõe sobre a criaçãO de Zona de Processamento
de Exportações - ZPE, no Município de Imbituba,
Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' Fica o Poder-EXeCutivo· autorizado a criar uma
Zona de Processamento de Exportação- ZPE, no Mup.~cípio
de Imbituba, Estado de Santa Catarina.
··
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares)- Com a palavra
Parágrafo único. A Zona de ProceSsamento de Exporo Senador Humberto Lucena, Líder do PMDB, par_a uma
taçQes de que trata este artigo -terâ- a sua criação, caractecomunicação inadiáVel.
rísticas, objetivos e funcionamento regulados pela legislação
perti~ente.
--· _ -·- .--.
__ ··- __ _
_____ _
- Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaO SR- HUMBERTO LUCENA (PMúll- PB. Para uma
comunicaÇão-inadiável. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~ ção, ·revogadas as disposições em COJ1trário, especialmente
dente, Srs. Senadores, há algum tempo devo uma saüsfação o limite imposto pelo art. I• da Lei n' ·8.015, de 7 de abril
·de 1990.
ao Plenário do Senado.

O SR. HUMBERTO LUCENA -=-si. Pre5ictênte, peço
a palavra, para uma comunicação inadiável.

RefirO-me ao contundente pronunciamento que fiz, desta
tribuna, no final da Sessão Legislativa de 1992, por ocasião
da votação do projeto de lei da Câmara que dispunha sobre
a rolagem das dívidas dos Estados e Municípios.
No calor dos debates sobre aquela relevante matéria,
houve um processo de radicalização, principalmente entre
mim e o nobre Senador Esperidião Arnin. Comentando alguns
aspectos de uma reunião fechada dos líderes partidários com
o Presidente do Senado, Sua Excelência fez severas e injustas
críticas ao Presidente e ao Líder do PMDB, pelas posições
assumidas na tramitação do ProjetoLNaquele momento, cha~
mado à colação, minha única alternativa foi dar-lhe uma pronta resposta, não só para defender os brios do meu Partido
mas também para manter a minha autoridade de Líder cfo
PMDB.
Reconheço, entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que me excedi na liriguagem, pois, realmente, o Senador Esperidião Amin, hoje Líder do PDS nesta _Casa, náo merecia
o tratamento que lhe dispensei.
Por isso mesmo, retomando a linha_ de serenidade que
sempre norteou a minha atuação parlamentar e, bem assim,
o relacionamento cordial e fraterno que nunca deixei de manter com os meus nobres Pares, acima dos partidos e das ideolo-

Justificação
O Decreto-Lei n' 2.452, de 29 de julho de 1988 é a legislação básica instituidora das ZoOas de Processamento de Expor~
tações - ZPE. Segundo o seu art. 1~ in fine, tais institutos
têm por finalidade "fortalecer o balanços de pagamentos, re~
duzirdesequilíbrios regionais e promover a difusão tecnológica
_e o desenvolvimento econômico e social do País". As ZPE
são consideradas áreas livres de comércio com o exterior,
dentro das quais são instaladas empresas destinadas à produção de bens a serem comercializados exclusivamente com o
exterior.
2. Debruçados sobre a legislação específica -das ZPE,
vislumbramos para o muniCípio cáterinense de -Imbituba a
oportunidade .especial de ali criarmos uma Zona de Processamento de Exportações. Após estudos aprodundados, com especial atenção para os produzidos pelo Banco ~egional de
Desenvolvimento do Extremo Sul, concluímos que é .chegada
a hora e a vez da redenção económica daquela região. através
da poderosa alavanca tecnológica- de uma ZPE. Dentre outras
vantagens comparativas que apontam para a criaçãO d3 citada
ZPE, em Imbituba, podemos destacar as seguintes_:
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-infra-estrutura própria e indiSpensável ao empr~~n
dimento pretendido, aí incluído um porto,com cara.cteríst,Icas
ideais para instalação de uma ZPE; --· ,,;": . ., . _
- -.-custo de instalação, em valorç:!! aWaJS,~.nao supenor
a quatro milhões _de_ dólares, custo este considerado baixo
se comparado aos apontados em estudo~ p~r~ a instalação
de ZPE, em outros pontos do território nacional;
-investimento- autopagáviel-éril 18 -(deZoito) meses;
-criação de 10 mil empregos Por~~~ca:·.q~ ~O ,mil empresas que se acredita serão ali instaladas na pn~e1ra fase .do
projeto, com um faturamento anual de 60 milhoes de .;lólare~,
e gerador de uma_ receita pública de 4 milh~~s e 500 mtl
dólares, dos quais-1 milhão e 125 mil dólares senam carreados
_
.
para os cofres do município de_ l~b.ituba; . ___
-boa infra-estrutura ferrov1ána, rodov1ána e de comumcações, indispensáveis ao empreendimento; e
.
-presença localizada da Indústria Carbonífera Catannense.
3~ Como lembramos em recente alocução dirigida aos
ilustres Pares no Senado Federal, "O sul do Estado, onde
se pretende localizar a ZPE em pa_uta, com~e-~e de 35_ municfpios e representa 9,9 por cento do terntóno catannense
e 16,5 por cento de sua população. A região participa co~
menos de 15 por cento do Valor Bruto da Transformaçao
Industrial de Santa Catarina." A partir de 1960, começamos
a experimentar uma diversificaç_ão econômica na região .. À
extração e exploração de minerais sucedeu-se novo perfil mdustrial, com a instalação de fábricas de cerâmica estrutural,
mecânica, metalúrgiCa: e OutraS. E conc!ufmos, então, 9 ~~~9
discurso:

"A retração do mercado, provocada pela mais longa recessão econômica de que se tem notícia no Brasil,
Senhor Presidente, assim como as bruscas mudanças
no modelo econômico e as dificuldades em conseguir
sensibilizar o governo central a desenvolver progra_mas
voltados para a exploração dessas matérias-primas,
contribuíram para agravar a crise económica e social
que castiga esta importante região de Santa Catarina.

A impl~ntação da ZPE de lmbituba ganha, portanto,
papel de especial relevo em um esforço destinado a
desenvolver o sul Catarinense."
4. Por outro lado, a escolha de Imbituba para a instalação de uma ZPE tem, também, uma forte razão social:
o crescente número de desempregados, atingidos que foram
por séfia crise na ecOnomia: carbonífera da região.
5. Lembremos, por oportuno, que··uma das razõ_~s_ alegadas pelo Governo Federal para a instituição das zpE~ foi
a necessidade premente de se reverter o quadro de queda·
dos investimentos, sobretudo os de origem- externa. Observamos, todavia, que tal reversão ainda não se materializou,
pelo menos com os apartes financeiros desejados. POrtando,
acreditamos que, através da ZPE, o capital estrangeiro re~ome
em fluxos razoáveis ao sOlO-pátrio.
· · · · ···
6. Insistindo, pois, nas argumentações acima expostas
é que retorno à presença dos meus ilustres Pares, agora, para
solicitar-lhes que examinem a presente proposiçãO legislativa
com seus melhores descortinas, aprovando-a se conforme.
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1993. -Senador Nelson
Wedekin.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
LEGISLATIVOS- CeDI

DECRETO'J:EI N' 2A52,
DE 29 DE JULHO DE1988
Dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de ProcesSamento de Exportação,
e dá outras providências.
· O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, itein II, da Constituição, decreta:
Art. 1? Fica o Poder Executivo .autorizado a criar, nas
regiões delímítadas pelas Leis n• 3.692, e 5.173, de 15 de
dezembro de 1959 _e-1.7 de outubro de 1966, respectivamente,
e suas alterações posteriores, Zonas de Processam:ento de
Exportação - ZPE, sujeitas ao regime iiistituído por este
decreto-lei, com a finalidade de fortalecer o balanço de pagamentos, reduzir desequilíbrios regiOnais e promover a difusão
tecnológica e o desenvolvimento económico e social do País.
Parágrafo único._ As ZPE caracterizam-se cotno áreas
- de livre comércio com o exterior, deStiriadas à instalação de
" . empresas voltadas para a produção de bens a serem comercializados com o exterior, sendo_ consideradas zonas primárias
para efeito de controle aduaneiro.
Art. 2? AcriaçãodeZPEfar-se-ápordecrcto,quedelimitará sua área, à vista de proposta dos Estados ou Munidpios, em conjunto ou insoladamente.
§ 1? A proposta a que e refere este artigo deverá satisfazeros seguintes ~equisitos:
__
a) iridicação de localização adequaçi~ no que diz respeito
--- - a acesso a portos e aeroportos .internacionais;
b) compromisso dos proponentes de realizarem ·ás desapropriações e obras de infra-estrutura necessárias;
c) comprovação de disponibilidade financeira, considerando inclusive a possibilidade de aportes de recursos da iniciativa privada;
d) comprovaç~o de disponibilidade IJ1Ínima Qe infra-estrutura e_ de serviços capazes de absorver os efeitos de sua
imPlantação;
e) indicação da forma de administração da ZPE; e
f) atendimento de outras condições que forem estabele~~s em regulamento.
§ 29 A administração da ZPE deVerá atender às instituições dos órgãos ·competentes do Ministério da Fazenda quanto
ao fechamento da área, ao sistema de vigilância e aos dispositivos de segurança.
§ 3~> A administradora da ZPE proverá as instalações
e os equipamentos necessários ao controle, à vigilância e à
administração aduaneira local.
§ 49 O TesOurO Nacional não assumirá ónus de qualquer
__ __
natureza para a implantação de ZPE.
Art. 39 É criado o Conselho Nacional das Zonas de
Processamento de Exportação- CZPE, composto por Ministros de Estado, ao qual competirá:
I - analisar as propostas de criação de ZPE;
I I - analisar e aprovar os projetas indistruais;
III -traçar a orientação superior da política das ZPE;
IV- aplicar as sanções- de que tratam ·os itens I, II, IV
e V do art. 24.
Parágrafo único. Para os efeitos do item I, o CZPE
levará em conta, dentre outros, os seguintes aspectos:
a) compatibilidade com os interesses da segurança nacional;
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b) observância das normas relativas ao meio ambiente;
e
c) atendimento às prioridades governamentais para os
diversos setores da indústria nacional e da política económica
globaL

LEI N• 8.032, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre a isenção ou redução de impostos de
importação, e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
_
Art ..19 Ficam revogadas as isenções e reduçõeS-dO Imposto sobre a Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, de caráter geral ou especial, que beneficiam bens
de procedênci_a ~strailgeira, ressalvadas as hipóteses previstas
nos arts. 29 a Ô" desta Lei.
Parágrafo único~ O disposto neste_ artigo apfica-se às
importações realizadas por entidades da Administração Pública Indireta, de âmbito Federal, Est.adual ou Municipal.
Art. 2 9 As isenções e reduções do Imposto sobre a Importação ficam limitadas, exclusivamiilte:
I - às importações realizadas:
a) pela União, pelos Estados, pelo Dis!titõ Federal, pelos
Territórios, pelos Municípios e pelas respectivas autarquias;
b) pelos partidos políticos e pelas instituições de educa:..
ção ou de assistência social;
c) pelas missõe.s diplomátiCaS e repartições consulares de
caráter permanente e pelos respectivos integ~ãntes;
d) pelas representações de organismos internacionais de
caráter.pe~anente,_inciusive os de âmbitÕ regiori3J.,-d0s quais
o BraSil seJa membro, e pelos respectivos integrantes;
e) pelas instituições científicas e tecnol6gicas.
II- Aos casos de:
a) importaÇão de livros, jornais, periódicos e do papel
destinado à sua reprodução;
b) amostras e remessas postais internacionais, sem valor
comercial;
c) remessas postais e encomendas aéreas interriácioná.ís
destinadas à pessoa física;
d) bagagem de viajantes prOceàeiites-dO exterior Oll da
ZOna Franca de Manaus;
e) bens adquiridos em loja franca, no País;
O bens trazidos do exterior, referidos na alínea b, do
§ 29 , do art. 19, do Decreto-Lei n9 2.120, de 14 de maio de
- 1984;
ç-) bens importados sob o regime aduaneiro especial de
que trata o inciso.
-

LEI N• 8.015, DE 7 DE ABRIL DE 1990
Autoriza a criação de Zonas de Processamento de
Exportação, e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Me1990, que o Congresso
Nacional aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto no·-pa-rãgrafo &nico
do art. 62, da Constituição Federal, promulgo a seguinte Ld:
did~ Provisória n"'142, de 7 de março de
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Art. 1<:> É_eJevado para 14 (quatorze) o lírnite estabelecido no art. 1' da L.ei n' 7.792; de 4 de julho de 1989,
na redação dada pela Lei n' 7.993, de 5 de janeiro de 1990.
Art. 29 É autori2:3da a criação de uma Zona de Processam~nto de E;.cportação no MunicípiO de Rio Grande, Estado
do Rio Grande_ so Sul, e de outra no Município de Corurnbá,
_J~s_tá.âo do Mato Grosso do Sul, observados os requiSitos do
Decreto-Lei n' 2.452, de 29 de julho de 1988.
Art. 3 9 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em cohtrãiTO:
LEI N• 8.396, DE 2 DE JANEIRO DE 1992
Altera o Decreto~Lei n9 2.452, de 29 de julho de
1988, que dispõe sobre o regime tributário, cambial
e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1~ Os arts. 1~', 29, 59, 7", 11 e 12 do Decreto-Lei
n' 2.452, de 29 de julho de 1988, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 19 É o Poder Executivo autOrizado a criar, nas
regiõ~s _I!lenos_ desenvolvidas, Zonas de Processamento de ExportaçãO, ZPE, sujeitas ao i~ginie f~ridicÓ instituído por esta
Lei, com a finalidade de reduzir desequilíbrios regionais, bem
como fortalecer o balanço de pagamentos e promover a difusão tecnológica e o desenvolvimento econóniico e social do
País.
Parágrafo único. As ZPE caracterizam-se como áreas de
livre comércio com o exterior, destinadas à instalação de empresas voltadas para a produção de bens a serem comercializados exclusivamente no exterior, sei:tdo consfderad3.s zonas
primárias para efeitO de controle aduaneiro·.
Art. 29 A criação de ZPE far-se-á por decreto, que delimitará sua área, à vista de proposta dos Estados ou Municípios, em conjunto ou -íSolaiiiéiito.
-----

······§·s;···A·~~~·~~;~~·d~~ZPE~d~~;á·~~-~~·p~~~~·d~.ci~~~
meses, contados da autorização, a administradora da ZPE
não tiver iniciado, efetivamente, as obras de infra-estrutura
de acordo com o cronograrna previsto no projeto de instalação.
§ 6• Em se tratando de ZPE já aprovada, o prazo
de que trata o parágrafo anterior será de vinte e quatro meses,
a partir da data de publicação desta Lei.

.~~· .. Art:. s-~ ...ii. ·;~·d~~i~. ~. i~~t~i~~ã~·. ~~. ZPE" ~~i~. ~~p~~~~·s

cujos projetOs evidenciem a simples transferência de plantas
industriais já instaladas no País.
··.· ., ............................. ''.
' .........
..
··-.. ,_. __ Art. 7~. _Q ato __g~e ~utoiizar a_ instalação_ de empresas
~p-t-~PE asseg_urará o trat~111epto instit.uí~~ por esta Lei pelo
prazo de até vinte {lnos.
Parágrafo único._ O tratamento assegurado poderá ser
estendido, sucessivamente, por períodos iguais ao originalmente concedido, nos casos em que a empresa tenha atingido
os objetivos, respeítã.dos os requisitos e condições estabelecidas na autorização, e a continuação do empreendimento
garanta a manutenção de benefícios iguais ou superiores para
a economia do País.
··~·.'

·····~··

~···. ~·. -~'···.·
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Art. 11. A empresa instalada em ZPE terá o se-guinte
tratamento tributário em relação_ ao. Imposto sobre a Renda:
I - com relação aos lucros auferidos, observar-se-á o
disposto na legislação aplicável às demais_ pessoas jurídicas
domiciliadas no País, vingente na data em que for firmado
o compromisso de que trata o§ 2~ do a·rt. 6" deste Decreto-Lei,
ressalvado tratamento legal mais favorável instituído posteriormente;
II - isenção do imposto inéidente sobre as remessas
e os pagamentos realizados, a qualquer título, a residentes
e domkiliado_s no exterior.
§ 1~> Para fins de apuração do lucro tributável, a empresa não poderá computar, como custo ou encargo, a depreciação de bens adquiridos no mercado externo.
§ 21' o tratamento tnbutário previsto neste artigo poderá ser garantido, no caso de prorrogação do prazo de autorização de funcionamento, _desde que a empresa se comprometa
a elevar os gastos mínimos nO País (aHnca e do § 2~' do art.
6', conforme dispuser o regulamento).
Art. 12. As importações e exportações de empresa autorizada a operar cm ZPE estarão sujeitas ao se-guinte tratamento administrativo:
I - será dispensada a obtenção de licença ou autorização
de órgãos federais, com exceção dos controles de ordem sanitária, de interesse da segurança nacional e de_ proteção do
meio ambiente, vedada quaisquer outras restrições à produR
ção, operação, comercialização e impoitação de benS e serviços que não as impostas por esta Lei;
§ 1' .........................................~----~·~·-----b) sujeitos a regirite de cota:s aplicãVelS -~S _exportaÇões
do País, vingentes na data de aprovação do_ projeto, ou que
venha a ser instituído posteriormente.
··~····················---······.,_~~-~---~··~··--·----··~- ·········~-'Y'·~~·''

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data- de- sua publicação.
Art. 3~" Revogam-se as disposições em cÔntrãrio, esPecialmente a alfnea d do § 29 do art. 6?, o art. 19 caput e
§§ 1' e 2' e o art. 20 do Decreto·Lei n' 2.452, de 29 de julho
de 1988.
Brasília, 2 de janeiro de 1992; 171~' da Indepcndéncia
e 104' da República. -FERNANDO COLLOR - Marcílio
Marques Moreira - Simá Freitas de Medeiros.
(A Comissão de Assuntos Econômicos- Decisão Tet~~
minativa.)
O SR. PRESIDENTE (Eicío Álvare&) -O projeto será
publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a me_sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1-:>
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 105, DE 1993
Solicita que sejam requisitadas ao TCU informações sobre a denúncia feita por Vereadores de Içara
- SC, de desvio de dinheiro transferido pelo Ministério
da Educação à Prefeitura daquele Município, em 1990
e 1991.
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa ExcelênCia~ COID base no art. 215 do
Regimento Interno e na forma do art. 71, inciso VI, da Consti-
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tuição, que sej3m requisitadas ao Tribunal de Contas da União
informações sobre as providências decorrentes da denúncia
à Delegacia daquela Corte em Santa Catarina. -cOntra b PrefeitO do Município de _Içara, oficializada em 23-10-92 por cinco
Vereadores de sua Câmara.
Segundo aquela denúncia e os documentos que anexa:
1. A Prefeitura Municipal de Içara - SC, recebeu, erri
1990, subvenção de Cr$600 mil, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para complementar o custo de construção de uma unidade escolar de 139m no Bairro de Açude,
na época orçada em Cr$1.401. 963,86, conforme Plano de Aplicação datado de 24-5-90 e Convênio n" 33190, objeto do Processo n' 23123.002067190-18 do FNDE.
_2. Em prestação de_cgntas de 23-7-91, o Prefeito declarou
que pagara os Cr$600 mil por materiais adquiridos de IMAIL
Indústria e Comérciõ _de Madeiras Içara Ltda., e que al~dida
escola já se encontrava em pleno uso, atendendo 80 alunos aproximadamente.
3. Entretanto, aludida escola não teria chegado a existir
e o Prefeito teria alegado que utilizara os recursos na construção de uma creche no Bairro Vila Nova.
4. Além disso teria sido empenhada duas vezes a mesma
despesa. mediante as Notas de Empenho n'' 5.042. de 8-11-90,
e n~' 17, de 2-1-91, ambas mencionando a construção de uma
creche ou escola em Vila Nova, estando a duplicidade comprovada no fato de serem os mesmos a carta-convite (n" 128/90),
o credor (!mail Ltda.,) e o valor (Cr$584.224,00).
5. Apesar dessas irregularidades, em 22-10-91 a Delegacia
em Santa Catarina do Ministério da Educação recomendou
a aprovação d3 prestação de contas.
6. Semelhantemente, não existi.ria outra un~dade escolar
que deveria ter sido construída em 1991 no Bairro Riricão~
medindo 230 m', ao custo total de Cr$5.499.080,00, para o
qual o FNDE forneceu Cr$4 milhões e a Prefeitura
Cr$1.499.080,00, objeto do Processo FNDE n'
23031.000294191-82 e da Prestação de Contas de 15-4·92.
Torna-se necessário saber do TCU quaiS providências
foram tomadas para r_ecuperar o dinheiro desviado e punir
os infratores.
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1993. -Nelson Wedeckin.
O SR. PRESIDENTE (Eicio Alvares)- O requerimento
lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do
inciso III, do art, 216 do Regimento Interno.
·Sobre a mesa, requerimento que-Será lido pelo Sr. 19
Secretário.
----É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 106, DE 1993
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n~ 155, de 1992, de iniciativa do Ministério Público da União,
que dispõe sobre a regulamentação da Carreira de Apoio
Técnico Administrativo do Ministério Público da União MPU e dá outras providências.
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1993. - Humberto
Lucena- Marco Maciel- Louremberg Nunes Rochagas Rodrigues - Ney Maranhão.

Cha~

O SR. PRESIDENTE (Eicio Alvares)-:- Passa-seà votação do Requerimento de .Urgência n' 106, de 1993, para o
PLC n' 155192.
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Em votação.
. _
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessã() ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) -A Presidência
recebeu da Câmara dos Deputados o Ofício n~ 1.579/92, de
23 de dezembro último, encaminhando, para conhecimento,
cópia do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar possíveis irregularidades nõ processo
de privatização da V ASP.

O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) -Há oradores
inscritos.
Concedo a- palavra ao nobi-e Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
_
-___ _
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, não poderia deixar passat em branco esta
tarde, sem fazer um breve comentário sobre o Projeto de
Lei n9ll-F, de 1991, transformado em lei por decisão soberana
da Câmara dos Deputados.
Talvez alguém objetasse que matéria aprovada ou vencida
não deve ensejar qualquer discussão. Todavia, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, essa matéria consagra os pressupostos para
a desapropriação por interesse social. E tramita nesta Casa
projeto de lei estabelecendo o rito da desapropr~a_ção por
interesse _social.
Sr. Presidente, é preciso, inicia}mente, colocar uma preliminar perante o Congresso Nacional: se ele quer o progresso
e a reforma agrária, ou quer a conserVãÇão de privilégios
e o latifúndio. Esta é uma questão fund~mental, porque, no
dizer de Plínio, os latifúndios perderam Roma. E o latifún~io
está ainda aí desafiando a nossa consciência social e exigindo
uma postura mais drástica, porque não se admite que este
País territorial, este País-Continente, continue a ter esses aglomerados urbanos das favelas, das periferias, enquanto as nossas terras permanecem incultas e intocáveis desde o descobrimento, senão desde o génese.
-- - - -Esta é uma questão fundamental e eu, nesta tarde, não
poderia deixar de manifestar a minha preocupação e_ o meu
repúdio a uma posiçâ.o reacionária do Congresso Nacional,
que aprova texto de lei que real~e:f:lte não condiz com a Constit~ição, não condiz com os princípios program~ticos estabelecidos na Magna Carta, e, sobretud(), Sr. Presidente, começa
a inviabilizar todo o processo de desapropriação.
Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que dispõe o
art. 14 da lei aprovada. Leio aqui para que se grave nos
Anais:
"Art. 14. O expropriado permanecerá na posse
do imóvel objeto da desapropriação até o trânsito em
julgado de sentença proferida nos autos da ação de
desapropriação".
Ora, Sr. Presidente, até o trânsito em julgado significa
até que forem exauridas as últimas providências protelaiórias,
os derradeiros recursos, enfim, até o· trânsit(! em julgado da
sentença de desapropriação. Este procedlffiento equivaleria
a negar de tudo por tudo a ação de desapropriação.
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Mas vamos ao teXto constitucional e poderemos verificar
a· que estabelece o art. Y', incisos XXII e XXIII:
""Art. 59 U••····~··~··········•••u•·······················
XXII- é g3rantido o direito de propriedade;"
Mas o.inciso

xx;ni, do mesmo art. 5

9,

-estabelec;e:

«XXIII -a propriedade atenderá a sua função
social;"
E é a própria COristituição que, ilo art. 186: estabelece:
Art. 186. A função social é cumprida quando
a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
- II- utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;
III- observância das disposições que regulam as
relações de trabalho;
IV- exploração que favoreça o bem-estar dos
proprietários e dos trabalhadores."
O constituinte, Sr. Presidente, $iS: Senadores, elevou
à condição privilegiada de norma constitucionãl disposição
idêntica estabelecida no Estatuto da Terra. Trata-se, portanto, de uma inspi"ração dO legisladOr o!dinário que passa à
categoria constitucional. No Estatuto da Terra está prevista
exatamente disposição similar.
Isso quer dizer que o constituinte manifestoU, de forma
cliira e inequívoca, o seu desejo de dar à propriedade essa
função social. Reoolhe ele disposição legal e edifica essa norma
a nível constitucionaL Em conseqüência, o legislador, agora,
ao regulamentar o que dispõe o art. 184 da Constituição,
deveria ter um cuidado maior no sentido de adequar a norma
ordinária aos princípios da Lei Maior. Porque o objetivo da
lei é claro e insofismável no sentido de realizar a reforma
agrária e as desapropriações para que a mesma tome corpo.
No entanto, norma do jaez do art. 14 frustra toda a tentativa constitucional. É com relação a esse particUlar que eu
me sinto no dever de assorna_r à tribuna e manifestar o meu
pensamento, porque, Srs. Senadores, se pudesse identificar
a minha vida com uma causa, eu a identificaria com a reforma
agrária. Tem sido ponto basilar de min~~ atuaç~o como _homem comum como cidadão e como pohtlco, a mmha dedicação à reform~ agrária. É uma questão fa::;cinante, como fascinou os -irmãos Graco na velha Roma, mas é so,bretudo uma
questão de profundo e largo alcance social.. E, enfim, um
mecanismo de distribuição da riqueza e, mais do que tudo,
a reforina agrária é uma maneira de realizar-se a justiça social,
de dar a todos um pouco de cada um.
Sr. Presidente, o que mi! deixa preocupado é que o que
se observa como grande movimentação da bancada ru_ralista
é que não se quer reforma agrária e, por outro l~do, ass~ste-se
a urna certa complacência dos partido_s progress~stas que t~m
bém não reagem às pretensões da bancada rurahsta. E, assim,
essa questão vai-se, a cada dia, eternizando-se sem solução.
Quando viajo por este País, da min_ha longínqua R~ndô
nia até Brasília, posso verificar, dos 30 mil pés das rotas aereas,
este imenso vazio terrítOriãl, esta terra com fome _de homens
e os homens com fome de terra, porque não têm o que comer.
Devemos, sim, distribuir a população brasiieira peio
imenso Território Nacional, como uma forma de dar a oportunidade a cada um de extrair da terra a riqueza, pela simples
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inflexão do trabalho à natureza, do trabalho do homem à
E sumário aqui-se contrapõe a·rito ordinário, que sigriífica
terra produtiva.
apressar ou acelerar o procedimento, diminuir prazos, atas,
O Brasil tem solução, o que não se têm são planos para
complexidade, para se realizar de imediato o direito. E é
dar solução a este País. O Brasil tem im~ri.S~s e íncomenisso o que visa a Constituição.
Mas, analisando esse projeto de forma ligeira, coino me
suráveis riquezas, e·Rondônia é um exe-mplO disso.
foi Oferecido pelo RelatOr, tive a oportunidade de verificàr
Conseguimos, em menos de 20 anos-- no início, como
que ali estaria frustrada toda a tentativa de reforma agrária.
Procurador do INCRA - , participar de. uma: tarefa de dar
a terra a quem quer plantar. Lá foram distribuídos mais de
E devo dizer, Sr. Presidente, que, para mim esse projeto,
200 mil lotes, pequenas parcelas, pequenos tratos de _terra,
sobretudo, deveria constar de duas fases bem distintas: uma
onde o homem pôde semear o grão, colher o fruto e recolher
da admissibilidade, que essa apreciação pelo juízo não passaria
esperanças.
de 30 dias, desde a citação até essa audiência e decisão do
jÚÍz, nó. sentido de admitir ou não a desapropriaçao sobre
Isso é possível. Basta a determinação política de querer
realizar a reforma agrária no Brasil. E para isso é preciso
o bem objeto de declaração de interesse social para fins de
dotar o Poder Executivo de instrumentos adequados à realizareforma agrária, resolver _as questões processuais, os pressupo~tos da a~o, os pre-ssupostos pro~essuais; as con?~çõ~s _da
ão dessa tarefa tão iro ortante para o desenvolvimento nacio~al.
p
a_çao, as nul~dades, res~lve_r as questoes J?ertmente~ a mcJdenNão há desenvolvimento _e a história está aí para ensi~------ cta ou n~o da desapr.opn~çao sobre ~a~do tmóvel e.' ~malmente,
nar _em qualquer país do mundo ~em se resolver primeiro
Sr. Prestd.ente, de Jmedtato a dectsao para .el!nttr na P?sse
a questão fundiária e a da distribuição da terra. Assim acono expropr~ante e m~~dar transc~c::_~~-~ e~~~__dectsao no Re~tstro
teceu nos Estados Unidos, onde os lotes foram também distride ~móvets, trans~thndo a propnedade para .o expropna?o.
buídos, sobretudo ao Norte, à base de 90 acres. Isso significa
Sena_ o ato transla_hv?• exataii}ente, da _prop~ted_ad~. Asstm,
pequenas propriedades. Isso significou a expariSão industrial
estana o Poder Publtco aut~nzado a agir e dJstnbmr a terra
a quem quer trabalhar, e nao ficar até~ sentença final, após
do Norte contra a involução do Sul, que sustentou, inclusive,
a Guerra da Seç:essão, à base do Sul, das grandes propriedades
esg~tad?s.todos o_s recursos, todas as for~~las protelat~nas,
contra a área industrializada do Norte, fundada na pequena
tern~zana_ 0 processo. Se se quer fa~er reforma agrána, o
propriedade. Dando-se a terra, dá-se a oportunidade ao hocammho e_ ess~. Tem~s de encurtar os_ pas~os, porqu~ o tempo
mero de produzir, de conquistar uma parcela do mercado,
urge, a miséna se ag~gan~a e o Brasll, gigante, asstste o_~u
d
d r se s produtos
povo morrer de fome, e tsso é, realmente, uma contrad1çao
inaceitável.
e comprar e ven e
u
.
Não há desenvolvimento econóinico e .social sem capacidade aquisitiva do homem, sobretudo do campo, porque ele,
O Sr. Chagas Rodrigues- Permitewme.V. Ex~ um aparte?
O SR._ AMIR LANDO - Com muito prazer. Senador
tendo o_ que comer e produzindo excedentes, ele pode necessariamente movimentar a engrenagem da produção e arirpliar Çhagas Rodrigue~.
o espectro do mercado interno. Mas neste Brasil insiste-se
0 Sr. Chagas Rodrigues_ Nobre Senador Amir Lando,
em defender o latifúndio, em manter intactas grandes eXtenestou de acordo com as considerações que v. Ex~ tece sobre
este importante e urgente tema, qUal seja o da reforma agrária.
sões de terra, sobretudo improdutivas.
É por isso, Sr. Presidente, que eu não podia deixar de
V. Ex• há de concordar que graças a sua atividade e a de
outros ilustres Colegas. o Senado Federal tem estado à altura
registrar uma posição percU.cleOte, pertinaz, mas sobretudo
coerente com a minha atuação durilnte toda a minha vida,
d~ grandes reivindicações e aspirações da Nação brasileira.
desde â tenra juventude, que agora já levo comigo· neste portal
E, aproveitando as considerações que V. Ex~ desenvolve, especta velhice.
- -roque o projeto que está no Senado, para o qual já requeremos
Não podia, Sr. Presidente, deixar de·regist:çar também
urgência, referente ao rito processual, seja votado o mais
uma série de empecilhos que esta lei- de forma até sinuosa
breve possível e daqui saia coino um 1;.rojeto correto, câpaz
em alguns pontos, explícita e descarada em outros.. -:- tenta
de atender às suas finalidades. E, finalmente, lendo nos jornaiS
embargar o projeto de reforma agrária, o projetO de desaprow
de hoje o que a Cámara dos Deputados decidiu ontem com
relação às emendas votadas pelo Senado, vi com tristeza que
priação que a CõO.Stituição consigna; aqui, por exemplo, até
submetendo o ato"expropriatóriO-à audiência do Congresso
emendas da maior importância foram rejeitadas. Espero que
Nacionat. Ora, isso seriã!'éálm.ente o flm da desapropriação,
o Senhor Presidente da República examine devidamente esse
se tivéssemos a cada _ato de _s_ubmeter à audiência e à autOriprojeto e, se for ó caso, use do direito de veto para que
zação do Congresso Nacional.
possamos ter uma lei de reforma agrária capaz de atender
Por outro lado, Sr. Presidente, o rito que aí vem em
a seus reais objetivos.
relação ao projeto que veio da Câmara dos Deputados consO SR. AMIR LANDO - Nobre Senador Chagas Rodri·
titui mais uma vez uma tentativa de frustrar toda a idéia
gues,
agradeço-lhe o inteligente e enriquece~or aparte de V.
de reforma agrária,.porque está cheia de penduricalhos prote--latórios, cheio de nuances para eternizar o processo e jamais
Devo
dizer
que,
ao final do meu pronunciamento, iria
se realizarem as desapropriações. Para mim, quando a Constifazer
esse
apelo
ã.o
Presidente
da República- e o faço neste
tuição estabelece no art. 184, que também passo--à leitura,
momento - Rodrigues, agradeço-lhe - para que usasse o
Sr. Presidente, so_bretudo do que dispõe o § 310 :
direito de Vt!_to para vetar disp'osições, como o art. 14 e tantas
"Art. 184. . ............•..................................
Outras, que constituem um empecilho, um entr~ve insuperá_vel
§ 3~> Cãbe à lei complementar estabelecer procepara a realização da reforma agrária. O Presidente da Ri!'p.tdimento contraditório especial, de rito sumário, para
blica não pode deixar que esse projeto entre em vigor da
o processo judicial de desapropriação."
·
forma ~orno foi ·aprovado pela Câmarq dos Deput~dos.
Ex~
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Senador Chagas Rodrl.gues, eu poderia deClinar -ãqui mil
razões para me explicar, mas é evidente que não há razões
para o legislador no exercício do mandato redimir-se de falhas
que cometeu. Encontrava-me na CPI qUãndo esse projetO
tramitou nesta Casa. Infelizmente estava eu comprometido
com uma atividade e assoberbado. Conseqüentemente, por
maior que fosse o meu desejo, não pude acompanhar esse
projeto. Entretanto, ainda há tempo para corrigir esses erros,
tarefa que agora cabe ao Executivo.
Lamento, como V. EX", que acompanhou a tramitação
do projeto, que emendas - tenho certeza - sábias, úteis,
feitas pelo Senado não tenham sido aprovadas pela Câmara
dos Deputados. Sobretudo, como V. E~ também registrou,_
encontra-se tramitando o projeto sobre o rito do processo
desapropriação. E talvez ali teremos a_ oportunidade de corrigir, de oferecer à Nação um instrumento eficaz para realizar
·
as desapropriações e a reforma agrária.
Assim, estaremos propiciando ao povo brasileiro uma
oportunidade de redimir-se com este imenso território, com
as potencialidades das nossas terras, para produzir o pão que
a cada dia lhe é .negado, para produzir o-alimento. _Como
disse, semear o grão e colher a esperança,_ a esperança de
melhores dias, a esperança da educação para seus filhos, a
esperança de pertencer à categoria dos cid~9:ãos brasileiros.
Era o que tinha a diZer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Beni V eras.
O SR. BENI VERAS (PSDB -CE: Pronuncia ó seguinte.
Sem revisão_ do orador.)-- Sr. Presidente. Srs. Senadores,
aproveito esse fim de tarde para comentar-um pouco a respeito
da situação da empresa Vasp) que se encontra no presente
momento enfrentando grandes dificuldades e que te~ sua
vida em risco em virtUde de problemas que sofreu ao longo
dos anos.
Recebi, hoje, um documento de autoria de funC-iOnáriosda empresa que fazem parte da direção atual e que buscam
uma solução para esta companhia.
Aproveito a oportunidade para comentar um pouco a
respeito da minha visão da empr.esa privada e da forma como
pode se relacionar com a sociedade e com o próprio poder
público. Acredito que O mercado é bastante capaz:?~ selecio~
nar as empresas que têm maior aptid3:o e capacidade para
servir ao público, e através desse serviço adquirir poder, lucros, consolidar~se, crescer, etc.
Veja que no presente momento parece que estamos nos
defrontando com o caso de uma empresa privada -pública,
até recentemente - que realmente se encontra face a esse
dilema: enfrentou mercado e parece que não_ tem encontrado
meios de vencer a sua luta pelo seu espaço.
Vemos que a Vasp foi transacionada entre o GovernO
do Estado de São Paulo e o Grupo Canhedo de maneira
bastante discutível: houve ':J.IDa comissão parlamentar na Câmara que não chegou a resultados conclusivos, mas levantou
uma série de dúvidas quanto ao ace.rto de eÍlcaminhamento
desta solução arbitrada pelo Estado de São Paulo.
Desejando passar essa empresa à iniciativa privada, ela
levou a um leilão e deste leilão classificou-se o·_GiupO- Canhedo
para assumir a Vasp.
Infelizmente viu-se nos primeiros ino"Ínentos logo· qUe
o Grupo Canhedo não tinha condições de dar à Vasp o nível
que ela precisava àquela altura ..
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Vimos cOisas esira"Dhãs, por exemplo. um mercadÔ altamente competitivo em que as empresas .têm lucros diminutos,
o caso da Varig e da própria Transbrasil, um empresa com
direção nova, como o caso da Vasp, entrou no mercado arrendando inúmeros aviôes, aumentando, portarito~ a oferta- de
lugares que já se achavam em ~J(cesso e ofereceu ao mercado
descontos sob várias formas que, naturalmente, refletiriam
no enfraquecirft~D.tô da empreSa e dos seus resultados.
Ora~ isso iõ.dicava que o grupo- qUe aSsumiu a empresa
parecia não dispor de condições de torná-la um negócio lucrativo daí para a frente e se deparava de urna certa maneira
com uma empresa que teria problemas seguros, garantidos
a curto prazo, problemas que viriam desaguar nos braços do
poder público.
Ora; se o poder público já passou a Vasp com a intenção
de entregá-la à iniciativa privada, porque esse é um trabalho
que pode ser feito peta iniciativa privada, era de se esperar
que esse grupo tivesse capacidade de torná-la lucrativa. Ela
não foi capaz disso, e não sendo capaz é natural que o próprio
mercado puna essa empresa, como se fizesse parte do seu
conjunto de medidas. A empresa que anda mal, que dirige
mal, que se comporta mal é punida com o fracasso. Quando
ela fracassa outras empresas ocupam o seu espaço, isso é
natural do mercado, faz parte do jogo do mercado e conduz
as empresas a terem um comportamento mais adequado, contar com administradores mais capazes que tenham condições
de torná-las viáveis. Acho que tivemos um exemplo clásSico
de uma empresa que não foi capaz de resolver os seus problemas e capacitar-se a servir bem a.o público.
Em .(ace disso; pergunto: O que cabe aO Poder Público
ancorar, escorar uma eml_>res.a q'Lie se mostrou fucapaz de
enfrentar a luta de mercado ou fazer com que ela ceda espaço
a outras que revelaram condições de fazê-lo de maneira mais
eficiente?
_
Acho que, raciocinando friarriente, o País possui OUtras
empresa~ de aviação que dC_inOnstraram uma certa aptidão,
uma c_ertã ·capacidade de encarar o problema e resolver essa
neCessidade naCional do uso de aviões em virtude das grandes
distâncias do nosso país.
Acredito ·que seja sadio, Correto, do ponto de vi_Sta do
regime que arbitramos para o nosso País, que é o capitalismo,
que essa empresa ceda o seu lugar a outras empresas, preservando. dessa maneira. o interesse público, que nãO POde ficar
entregue a quem se mostrou- iilcompetente de vencer a luta
pelo espaço no mercado.
Infelizmente, os funcionárioS da Vasp se acham constrangidos em virtude disso. Entretanto, lembraria o seguinte:
Quando uma empresa deixa de existi! a- necessidade do seu
serviço é reclamada, porque continua a haver pessoas que
desejam viajar de avião que podem utilizar outras empresas
com maior capacidade financeira. Não há nenhum mal nisso.
-os funcionários não ficarão oCiosos sempre, ser~o aproVeitadOS naturalmente, pórciue existem passageiros ·para viajar
de avião. Acho que não nos cabe, no caso, preparar escoras,
muletas, para empresas ·que_ se mostraram deficientes face
ao mercado.
Esse caso me vem à mente, porque, há um ano, tivemos
aqui o caso da Embraer. Foi pedida ao Cçmgresso permissão
para o Governo emprestar 500 milhões de dólares àquela
empresa. O empréstimo foi feito. A Embraer recebeu SOO
milhões de dólares.
Naquela altura eu me perguntava: Se a Embraer, ao longo
dos últimos anos, não mo'strou viabilidade, não mostrou capa-
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cidade de se suportar com os seus próprios meios, por que
man~-la?

Alguns diziam que era porque- ela: aCrescentava: ao País
tecnologia de aeronáutica. Mas, tecnología de aeronáutica
existe no mundo inteiro. Pode ser :idquírida a qualquer momento, havendo espaço, aqui, no Brasil para uma empresa
de construção de aviões: ou viriain e"iripiesas -de fora· para
construir avíôes aqui, ou uma einpi"eS~( nacional adquiria
know-bow e fabricaria aviões. Não era necessário que o Brasil forçasse o espaço que
não existe com naturalidade, para fablicação de aviões no
País, gastando recu_rs_os públicos inestiináveis para que essa
empresa continuasse a existir.· - ·
· ·
··

O Sr- Moisés Abrão- Pennite'me V. Ex• um aparte?
O SR. BENI VERAS -Pois não.
O Sr. Moisés Abrão - V. Ex~ está muito feliz na sua
explanação, de um assunto que não preocupa apenas esta
Casa. É um 3.Ssuntõ- qui:: hoje preocupa a Nação inteira. A
Aviação Aérea- São Paulo tem uma tradição_no mercado aeronáutico já bastante grande. Conquistou a simpatia de praticamente quase todos os-brasileiros, porque foi uma companhia
que serviu aos mais longínquos rincões desta Pátria. É lamentável que hoje essa companhia, que tanto serviço prestou
a esta Nação, esteja passando por uma situação tão caótica.
E V. E~ no momento em que faz a observação, - e eu
diria melhor-- no momento em que V. EX+ pergunta: "Por
que essa companhia passa por uma situação tão difícil, se
ela conta com know how, com uma experiência e uma tecnologia tão boa quanto as demais que prestam serviços aéreos?
Acho Que é muito importante que não só- o Senado da
República, mas o Congresso Nacional, faça uma observação
mais profunda desse episódio Vasp para saber o que há por
trás de tudo isso, o que o tapete cobre de todo esse escândalo?
Sobre a privatiz~fçãO da Vasp temos conhecimento que houve
uma CPI instaurada na Câ~ara dos Deputados e cujo resultado final dizia que nada de irregular aconteceu. Essa companhia quando foi privatizada tinha um débito de 800 milhões
de dólares, o que já era um escândalo, escândalo pela malversação do dinheiro de, uma empresa pública, e que se endividou
a esse nível. Hoje temos conhecimento de que a empresa
deve 1 bilhão e 200 milhões de dólares! Ela não tem o mesmo
número de equipamentos, nem o mesmo número de funcionários que tinha ao ser privafi.zadat O cidadão que assumiu
essa companhia não tinha nenhuma experiência do setor aeronáutiCO. Pelo contrário, é um cidadão com uma certa experiência dentro do setor rodoviário. Eu, contudo, tenho di.ívidas
se essa experiência foi adquirida ao longo do tempo e com
aprimoramento de tecnologia nesse setor. Até pelo contrário,
tenho conhecimento de que é um empresário que obteve grandes lucros, sempre prestando serviço de transporte ao setor
público. E aí fica uma pergunta -no ar- este País tem tentado
mudar, os homens públicos têm tentado e têm lutado para
que se transforme o Brasil, que se transformem os Estados
brasileiros e que se transformem os MunicípiOs brasileiros,
que uma nova mentalidade se implante neste País. O. PresP
dente da República foi afastado e a Nação sou_qe passar por
esse episódio com altruísmo que serviu de exemplo para o
resto do mundo. Pergunto: será que o exemplo que demos
ao mundo inteiro em buscar a ética política; a moralidade
pública, a transparência não só da área pública como_da área
privada, para ·que surgisse uma nova credibilidade, para que
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essas gerações futuras pudessem acreditar um poucO maiS no
Brasil, repito, será que esse episódio Vasp não está empa~
nando tudo que essas duas Casas fizeram? Eu o cumprimento
pelas colocações, pelas observações e aproveito a· oportunidade para que possamos aprofundar um pouco mais para irmos
responsabilidade de todos os atos praticados para levar uma
Companhia da impOrtância da Viação Aérea São Paulo aos
híveis em que hoje ela se encontra. Não é possível se imaginar,
e V. Ex• observou muito bem, que, depois de todo esse processo, queira se buscar no Governo Federal uma estaca não
só para amparar, mas também para acobertar as grandes mazelas que se praticaram, não só na privatização, ·mas prinCipãl~
mente depois dela, e que continuam praticando. TenhO coitiigo o mesmo ponto de vista de V. Ex•: talvez seja melhor
encerrar as operações dessa empresa, apurar e punir os respons~ye_i~ pOr t_anüiS_ mazelas. Quero ·cumprimentá-lo por essa
oportunidade feliz de V. E~ de abordai um aSsUrito de tão
grande importância, já que esta -compãilhia abriga milhàres
e milhares de trabalhadores. E como muito bem disse V.
Ex~, são trabalhadores que não perderão o mercado de traba. lho. E temos tido os ex_em_plos. Recergeme:nte_, fui_testemú.nha,
em algumas vía-genS que fiz pero Brasil, de que as demais
companhias, hoje, estão voando completamente lotadas. Digo
isto, porque numa viagem de São Paulo para cá viajei Com
o Comandante Rolim, que, no momento em que as campa~
nhias aéreas estavam vivendo em crise, ele mostrava sua
euforia, pois, em algumas linhas conquistadas pela Transportes Aéreos Marilia, os jatos _estavam- voando completamente lotados. Então, os prejuíZos da Vasp não se deveram
apenas a sua privatizaÇão. Neste período em que se privatizou,
a concorrência predatória da Vasp ,quase levava todo o sistema
aéreo_ nacional à falência. E, no momento em que se tirou
da Vasp a oportunidade de fazer a concorrência predatória,
as demais companhias começaram a apresentar resultados positivos. Hoje, tivé oportunidade de ver, num dos jornais de
circulação nacional, a alegria de um outro comandante, também presidente de uma outra companhia - a TratJ.sbrasil
- que está agora adquirindo dois Boeings 747 para suprir
suas deficiêne:ias-, pois era uma empreSa-qUe também não vinha
tendo bons ares, porque agora já havia um~ dem._anda muito
maior de passageiros. CumprirrieritO V. Ex• por essa observação, de que esse assunto deva ser analisado com muita
profundidade, n_ãri só pelo Senado, mas també_m pela Câmara,
e que possamos- buscar a raiz desse problema, para que o
brasileiro possa ter um bom serviço aéreo e possa orgulhar~se
das companhias brasileiras, que sempre souberam representá-lo bem, não só aqui como em todos os rincões desse universo, onde prestam seus serviços. São essas as palavras que
gostaria de dizer ·a V. Ex~
O SR. BENI VERAS- Agradeço a V. Ex•, que ajudou
muito a esclarecer a questão.
Lembro, ainda, o seguinte: o processo de privatização
da Vasp realmente é nebuloso. Há muita discussão eni tOmo
dele. O que mais salta aos olhos é que foi entregue à iriiCiãt1Va
privada, uma iniciativa privada que não tinha credenciais,
experiênéia, p3.rã.·assumir aqUela empresa, quando isso deveria ter sido verificado no processo de venda, o que não foi
feito. E"ntão, esse grupo hãó apresentou qualidades-para enfrentar a luta pelo mercado. Assim sendo, é. justo que, como
empresa privada, ela seja expulsa do mercado e deixe o espaço
para outras empresas mais aptas, maiS capazes a dele se utilizar. Cito o exemplo daTAM, que está realmente em cresci-
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menta, apresentando uma vibração muito grande. Tomando-se um dos aviões daTAM, sente-se a atenção que a-empresa quer dispensar aos seus passageiros, sigi:J.ifiCando um espírito
novo, uma capacidade de atrair o público para os seus serviços.
Essa aptidão é indispensável à iniciativa privada. Sabemos
que a empresa privada é feita de imponderáveis, de vontade,
de capacidade do dono, de entusiasmo, de união com os funcionários, enfim, de uma série de fatos que tornam aquela
empresa um corpo vivo capaz de atrair o mercado para os
seus serviços. Se- uma empresa não
essas capaci-

apresenta

dades, ela está condenada, mais cedo ou mais tarde. Não
podemos manter o poder público_ com o seu cofre sempre
disponível para cobrir a incapacidade da iniciativa privada.
A punição que a iniciatiVa:- Privada, incapaz, deve receber
é ser expulsa do mercado. No caso específico da Vasp, se
ela não tem condiçóes d~ sobreviver, como parece não ter,
infelizmente, há espaço que deve ser cedido às demais empresas, que estão aí disponíveis, mostrando uma aptidão que
as tomam capazes de progredir com o mercado aeronáutico
do País.
Embora doa ver uma empresa como 11-Vasp soçobrar,
devemos ser um pouco mais realistas e olharmos de frente
a questão. O que há é urria énipresa que ·atu3.lmente se inostra
incapaz de enfrentar o problema do mercado, e ela deve ser,
como têm sido várias empresas nos Estados Unidos, sem que
o país ctlore por isso, cedida às demais empresas que tenham
capacidade de aptidão de ocupar bem o espaço. Nos_Estados
Unidos, empresas tradicioçais, como a Pan Americari, por
exemplo, fecharam_ há pouco tempo. Agora vi, no Aeroporto
de lyfiami, uma gfi:{nâe quantidade de aviõeS da Pan American
encostados lá, e comentei com uma pessoa, lá dos Estados
Unidos, lamentando que aquela empresa tenha fechado, ao
que ele respondeu: "Não, não houve nada, ela mostrou-se
incapaz, fechou. A United comprou algumas linhas, a TWA
comprou outras, a Eastem comprou ·outras, e a vida prossegue, os hábitos contiriuam."
__ _ _
_
É esse que acho deva ser o caminho que devemos palmilhar nessa questão da Vasp, inclusive porque há um fatO subjacente, já citado, aqui, pelo Sr. Presidente Elcio Alvares,
quando disse que aeronáutica é um-· ramo- muito delicado,
que pede urna relação de confiança muito séria entre a população e as empresas, relação essa que precisa ser alicerçada
na organização e na çapacidade que a empresa revela de cuidar
muito bem dos seus proble~p.as, entre os quai~ o. da segurança.
São coisas que não -podem ser deixadas ao sabor do tempo,

~

porque a população e_stá nas mãos dessas empresas, e, aí
sim, a entidade pública pode funcionar, evitando que a população seja entregue a mãos inaptas, incapazes de cuidar dos
seus interesses, dos seus objetivos.
Muito obrigado, Sr- Presidente. (Muito bem!)
O SR.PRESIDENTE (Elcio Alvares) -Concedo a palavra ao nobre Senador Frã.ncisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pronuncia o seguinte disctirso.) - Sr. PreSidente, Sras. e Srs.
Senadores, recentemente, após ouvir palestra do Sr. GOvernador do Río Grande do Sul na Comissão que estuda os
desequilíbrios regionãis-, ocUPei eSta tribuna para trazer o meu
protesto quanto a tudo que S. Ex~ pretendeu lançar ao País
em um momento de tamanhas dificuldades.
Defendendo uma dita proporcionalidade de representação no Congresso Nacional, quis o Sr. Governador desfigurar
a nacionalidade, levando para o Centro Sul, o poder de decisão
da R_epúb1ica com o total alijamento das forças outras que
compõem a nossa representação política, ao afirmar que: "somos governados por uma minoria composta de "elites empedernidas e oligarquias inconscientes".
Ê exatamente a proporcionalidade de representação no
Congresso Nacional a sistemática que legitima as suas decisões, contrabalançando o poderio dos Estados do Sul em oposição às regiões menos favorecidas do Norte, Nordeste e Centro Oeste.
Contudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, isso não teria
mais r~percussão se não trouxesse embutido na idéia, como
na frase de Camões, "por baixo o veneno vem coberto",
vem coberto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a consciéncia
separatista já atuante nas int~nções de criação de uma nação
farroupilha a partir do sul do País.
Não queremos o d~smernbramento do Brasil pela pauperização decisória do Norte e do Nordeste em benefício dos
Estados mais ricos. Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
me somo agora ao Governador JOão Alves, do meu Estado,
quãrido em eiltrevista Concedida ao Correio Braziliense de
hoje se posiciOna COntra tal desideratuin, entrevista essa- que
incorpora a este pronunciamento.
Era o que tinha a dizer.
(DOCUMENTO A QUE SE REFERE 0 SR.
FRANCISCO ROLLEMBERG EM SEU DiSCURSO.)

Brasflia, quinta-feira, 28 c!eJaneiro de J993

Alves denuncia
tentativa de
segregação
Em virtude dos últimos pronunciamentos do governador
Alceu Gollares, defendendo
prerrogativas_ para o Rio Grande

Janeiro de-1993

Cio Sul; em detrimento do Nordeste, o governdor João Alves,
de Sergipe decidiu sair em defesa da região, acusando o governador gaúcho de estar pregando
"ações segregacionistas em um
Pais cuja história tem sido marcada pela consciência nacional
de integração territorial".
Jolio Alves lembra que um dos
mais importantes legados deixados pela coloulpçlio Jillrtuluesa

CORREIO BRAZJUENSE
é exatamente es,sa Indôle' de fraterna solidariédade, resultante
da mistura do índio, do português e do negro.
. Em entrevista ao· CORREIO
BIIAZILIENSE, Alves elq!Üca
P.,rque é contra o que consiilera
uma ~rversa ameaça à integridade das relações interregionais.
-Governador, que acha da
posição do seu colega elo Rio
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Orande !lo Sul defeadeDdo vantagens orçamentárias e maiOI'
repnseutativiclade PArlamentar
gaúdla e alegando iuchislve
uma suposta "illviabilidade" ..,
Nordeste?
.Acho que ele tem todo o direito de defender Idéias e princípios que considera vlilidai para seu estado. O que .ele nio
pode e não dete, é uilar argumentos preconceituosos cóntra .
a região nordestina e ainda mais
com lastienável tom separatista
O governador talvez não saiba
que o Nordeste, Wt pouco mais
de cem anos, desfrutava da maior renda "per capita" do País,
com o equivalente á 144 por
cento da média nacional. Graças
a uma política econômlca nacional equivocada, ao longo deste
século passou a ter a JDenor,
com pouco mais de 40por cento
da renda brasileira. E <(.que é
mais grave: ostenta o estig111a de
ter mais de 50 por centjl da
chamada ''miséria absofuta".
Basta lembrar que, com 30 por
cento da população nacional, a
região nordestinJI recebe apenas
12 por cento do total dos investimentos sociais realizados pela
União.
-0 gove111ador Alceii'CoUares pleiteia, com base na pro.P.,rcionalidade, maior representaçiiO da bancada gaúcha?
- Pode parecer irônito, mas,
se prevalecesse a tese da proporcionalidade parlamentar,
não haveria mudança significativa na bancada do Nordeste,
fiéando a .região Norte com o
maior prejuízo, e o mais ~nefi
ciado seria o Estado de São Paulo. A bancada do Rio Grande do
Sul simplesmente não sofreria
qualquer alteração. Ora, se tudo
issG é verdade, cabe questionar
a serviço de quem o sr. Collares
se coloca.:.
O N~ é discriminado?
Eu gostaria de mostrar um
dado curioso, já que a pergunta
é sobre discriminação. Enquanto o Noráeste, com dez estados,
todos vitimados pela pobreza e
pela seca, tem apeq,}S 240 mil
hectares irrigados, o Rio Grande
do Sul, Ulll único estado, tem
700 mil hectares irrigados. Nós

estaríamos, portanto, à vontade
para falar em discriminação.
Mas nunca protestamos contra
isso, porque entendemos que o
País deve se desenvolver como
um todo, e às vezes uma região
deve ser sacrificada, em beneficio da geopolítica nacional. O
que não aceitamos são essas
. manifestações preconceituosas,
irresponsáveis, àe um governa~
doi cuja representação se torna
até ·questionável, pois temos
certeza: que não traduz o pen'
sarnento do povo gaúcho, que
merece todo o nosso respeito,
por sua combatividade e pioneirismo. (\liás, a bem da verdade,
o gaúclio é um brasileiro por
vocàção, por vontade e por luta,
já que, se não fora isso, pelos
termos do Tratado de Tordesilhas, não integraria o território
nacional. Trata-se, portanto, de
um povo valoroso e que, agora
mesmo, é o zrande precursor na
conquista das novas fronteiras
agrícolas brasileiras, no própriG'
Nordeste, onde . são recebidos
como irmãos e jamais discriminados.
- Como o senhor avalia o
empobrecimento do Nordeste?
- certamente, não for3Ill fatores climáticos ou limitações
raciais, como sugere o governa.. _
dor Collares. Foram questões
de ordem . pol(tico-econômicas,
em razão de ter o Governo Federal concentrado no CentroSul os grandes investimentos em
rodovias, ferrovias, portos, aeroportos etc. Ali fóram instaladai as principais sedes das eatatais, os· gri"1des e sofisticados·
centros d.! .pesqq!sas, criando
condições para a qllplantação ~·
grandes complexos D!ultinacio,.
nals, como a indústria automobilística. O Sul sempre foi o grande .beneficiário da politica triJ:m':.
!ária. Só. no, confisco cambtal;
que funcionou· de 19® a 1964,
foran'l ~ d,(r, Nordeste:
para a industii~ do Centro,.Suf de um a doi$ bilhões de.
d61ares por ano.. ,Q próprio
ICMS é um im~sto que privilegia as regiões mdustrializadas,
em detrimento de .regiões consumidoras, como ó Nordeste.
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-E a Sudeae, não tem sido a
grande fonte de recunos para o
Nordeste?
- O governador ..Uceu Collares pode até considerar a Sudene um dos "privilélllos" do Nordeste, mas o que ele talvez des,.
conheça é que, ao longo de 30
anos, tudo o que a Sudene aplicou na região Nordeste foram
seis bilhões de dólares. Ora, se
considerarmos ap~nas o excesso
de petróleo que saiu dos campos
da Baltia e de Sergipe, de J912 a
1981, foram exportados ~a o
Sul mais de seis bilhões de dóJac
res, sem qualquer benefiéió pa-.
ra os dois estaâos. Só isso compensa todos os investimentos da.
Sudene no Nordeste.
~ Afinal, o Nordeste é \>iávei,
governador?

· - É preciso que ol !:~:~r
seja entendido como u
mercado potencial, ·
viabilizado em toda
deza,
pois aan~~:::11~:
tinos vive

maior
América

~

.

do México,
· ser in~
porados l economia, como <:.me
sumidores, prinçipalmente das·
indústrias do Ceitiro-Sul,' de éit-'
jo parque indt!strial o NordeSte
é, ainda hc,)je, mercado quase
exclusivo. E assim que o Centro-Sul devo:' encarar .o Nordeste:' como WiÍ formidllver !llercado a ser conquistado. pilr suas
empresas. Um país só é forte
'Dando lei!!' um rico. ~"fcado
interno, ~endo.ó d!n:ad!l ext.,..ÍliY apenas comp!émentãr. E para transformar "1.""1'! 30 milhões
de ~set;áveis ,etj. tlasse ·~~
l:ià# ~eti'f o llul' fe~ <i prési<'
dente Roosévelt, na década de
30, com se11 prograt1tl1> . "Ntl'\01
Deul~'. que transformoú·a·talifóftiia ...cc.· então integránte de
~ ~ árida e il'lri;. ~ no
máio~ produtor de afmentos do
mur 'i • .,,.,~ ;; ;ni!f<!oção de 4,5
milhõeS .de hectares.

'

'-
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- E ·~; p«!SS~vél 'IDiplouifal" um
pl'081"81DII des.e porte no· Nlll'cleste?
- Claro. Basta lembnil: que o

Nordeste tem oito mllhões de
hectares irrigáveis, ·e..some.iit~
240 ·mu ·são irrlgaàós. Só' falta'
vontade política e deWriiimaçlO:
nacional. Vontade polttlea di>
homens púbücos, .coll\(l ,o' governador Alceu Collares; que.
na tentativa de desviar a atenção.
do nobre povo gaúcho quanto à
sua falta de criatividade à frente
de seu governo, se dedica a pronunciar discursos e a editar üvretos insensatos, para não dizer
impatriótlcos.
·
O SR. PRESIENTE (E leio Alvares) - CoiJ.Cedo a pal3.vra·

ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEbEIOt\r(PDT - SC Pronuncia c
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~ e S-is. -SenadOres,
farei, neste pronunciamento, um breve apanhado de um dos
mais importantes movimentos sociais da nossa hiStó-ria no pre-

sente século~ a Guerra do _Contestado-, trazendo ao conhecimento de meus Pares um problema social que enfrenta uma
comunidade de cafuzos, remanescentes caboclos da assim cha-

mada "Guerra Santa".
Entre os inúmeros estudiosos que se debruçaram sobre
a disputa de um extenso planalto contestado pelo Paraná e
por Santa Catarina, Oswaldo Cabral escreveu obra capital,
intitulada "João Maria: Interpretação da Campanha do Contestado~', cujo volume recebeu o n<? 310 na Coleção Brasiliana.
Nesse trabalho, o autor situa a origem da refrega em
razões de fundo eminentemente social, dentre oS quais destaca
a malfadada questão de limites entre os dois Estados, deflagrada pela penetração paulista no referido planalto, por ordem
do Morgado de Mateus (Dom Luis Antón:o de Souza Botelho
Mourão), em meados do século XVIII, e sob os protestos
do Governador do Rio Grande, José Custódio de Faria, que
viu nesta investida paulista uma afronta. Isso~ porque as competências ·administratfva, judicial, eclesiástica e _fiscal de Santa
Catarina -se achavam se-paradas da Comarca de São Paulo
e da Capitania do Rio de Janeiro pelos rios S. Francisco,
.
_ ....
Negro e Iguaçu.
_ .
Não obstante as reclamações· iniciais de posse tivessem
surgido em torno da descoberta dos Campos -de Palmas, o
Paraná logo procurou expandir-se por todo o planalto, empurrando Santa Catarina Serr-a do Mar abaiXo~- para a região
litorânea.
Durante o Império, Santa Catarina pleiteOu i::i" ieconliecimento do uti possidetls do planalto, sem lograr êxito.
No começo deste século, a disputa chegou ao Supremo
Tribunal Federal, que, em 1910, em terceiro e último pronunciamento, rejeitou oS embargos do Paraná, dando ganho de
causa a Santa Cã.tarina- e ~confitnl3Dd0- as SUaS -decisões anteriores.
Por essa mesma ocasião, um grupo de fanáticos religiosOs,
chefiados pelo visionário José Maria e seguidores do monge
"São" João Maria. expulsos de Santa Catarina~ viei"aril irista-
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lar-se na região contestada, pregando a restauração da monarquia, o milena·rismo, o me-ssianismo e outras crenças.
Muitos dos seguidores· fanáticos eram pessoas ali fixadas
por terem perdido "seus teres e haveres" do dia para a noite,
desalojadas para sempre de suas roças--miseráveis e de seus
ranchos improvisados, criando- se um clima- de tensão social", no dizer de Paulo Ramos·Derengoski, em sua obra
intitulada .. Os Rebeldes do- Contestado (A Saga dos caboclos
expulsos pela ferrovia da Southem Lumber Corporation em
Santa Catarina e Paraná)".
- Essa situação foi criada pelo governo republicano·, ão
fazer "uma grande concessão a Southern Lumber Corporation
-a maior serraria do mundo- outorgando-lhe quinze quilômetros de terras, campos e pinheirais de cada lado dos trilhos
de uma longa e sinuosa ferrovia, que a Sou~h Brazil R_ailway
e o Sindicato Farquar se- ci:nttprometiam a construir entre
o Paraná e o Sul."
As primeiras expulsões dos posseiros ao longo da ESti-adã
de Ferro São Paulo- RiO Urailde deu-Se em 1911.
Desses negócios espúrioS aproveifãva::.se nãO apenas a
f.,umber, mas também outras empresas estrangeiras e os coronéis do interior e seus apaniguados; em suma, todos os que
dispunham de influência política sobre os governos estaduais.
- ~--- Como se vê, a luta do Contestado, além de ser um surto
messiânico, foi também uma ·reiviritUCação de PrOpfiedi:ide.
Tãmbém Maurício Vinhas de Queiroz, em Seu livro "MessianismO e Conflito Social'', entende que as tensões sociais
"no Contestado se originaram prindpalmerite do anseio_ ç1e
terras, de bem-estar e de segurança que era sentido pelo povo
sertanejo; mais ali do que em qualquer outra parte do Brasil
porque, entre outros motivos, se assistia à entrega de lotes
a colonos estrangeiros. Esta aspiração coletiva se chOCava
com a organização social e política representada pelos coronéis, a qual não apenas negava os meios institucionalizados
de satisfazer às necessidades- da masSã_sertaneja, como até
privava da terra muitos que já possuíam . ..:•Em- seguida~ o
autor como que se corrige, afirmando que "a terra era entregue não apenas a simples colonos~ .. mas a grandes companhias
como a Brazil Railway e a Lumber." O estado dos jagunços
do Contestado era tão desesperador, que o autor assim conclui
em seu livro: "Na prática, os sertanejos em· arinaS âefxaiam
de ser cristãos. Abandonavam o Deus dos grandes fazendeiros
e passaram a tomar por verdadeiro Deus um homem que
em vida tinha sido, tal como a.maioria deles, caboclo pobre".
Receio, Srs. Parlamentares, que novas tensões sociais
estejam em curso na mesma região, não mais por questões
de limites, mas agora devido à fome e à penúria que se abatem
sobre uma comunidade cafuza composta por 50 famílias, remanescentes caboclos da Guerra do Contestado.
Tal comunidade foi assentada em 1947, no interior da
área indígena de José Boiteux, propriedade dos indígenas
xokleng.
Contudo, na década de 1970, a construção da Barragem
Norte sobre o rio ltajaí do Norte desapropriou grande parte
das terras aproveitáveis dos xokleng, obrigandO a remoção
da maior parte das famílias xokleng para a região cio rio Platê.
Diante disso, a área disponfvefpã.ra uso da comunidade cafuza
foi sendo paulatinamente reduzida, cheg~ndo ~o ponto de
total indisponibilidade de terras para o plantio. Muitas famílfas
cafuzas deixarãm a área, poréni 150 pesSoas decidiiam peirnanecer e com o tempo viu-se que tal decisão se mostrou errd'r1ea,
eXpOndo-as à fome, à penúria e, por fim,-à riiOrte lenta.
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Não poderia, à luz dessas notíCias terríveis que me chegam
ao conhecimento, calar- me, e~pccj_!llE:t~~~~ quando im.ímeros órgãos e autoridades competentes para dar uma solução
a esta situação têm mostrado um completo descaso em relação
ao drama vivido pela comunidade cafuza. Entre eles, cabe
mencionar a FUNAI, a Secretaria de Desenvolvimento Regional - responsável pela construção da_ Barr~gem Norte - ,
a Procuradoria da República, o INCRA e o IBAMA, esses
três últimos de Santa Catarina.
·
- ·
Na qualidade de profundo conhecedor da miséria atual
e da grandeza histórica da comunidade cafuza, é que venho
conclamar as autoridades envolvidas a encontrar uma solução
para o seu problema, descobrindo meios de amenizar-lhe a
fome e penúriã.
Muito obrigado!

O SR, PRESIDENTE (Elcio Alvares)- Concedo a palavra ao nobre Senador Louremberg Nunes Rocha.
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB - MT.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Srs.
Senadores, como ex-Secretário de Educação de meu Estado,
Mato Grosso, como Presidente da ComissãO de Educação
desta Casa, dirijo-me à Naçáo brasileira para lhe apresentar
o meu mais veemente protesto pelo padrão de programação
da maioria das estações de televisão que lhe está sendo imposto
há muitos anos.
A sociedade, entre espantada e estarrecida, tem assistido
nos últimos tempos, o crescimento~ na teifevisão, de cenas
grosseiras e pornográficas, sem que nada seja feito, efetivamente, para coibir a licenciosidade que se constitui em uma
das maiores ameaças para a educação de nossos jovens. Lamento constatar como brasileiro e como homem que sempre
esteve ligado à educação, este triste, e ameaçador ·estado de
coisas, e sentir que seus reflexos já iniciaram- utna escalada
eminentemente distribuidora de nossos valores morais. A família está diretamente ameaçada.
A mídia eletrônica, com o peso de seu poder subliminar,
domina as audiências, invade casas em todos os quadrantes
do País e o somatório desta fase de intenso desenvolvimento
tecnológico
é bem verdade, ele existe ·~ que a coloca
entre as melhores do mundo, no que tange à sua técnica,
é desalentador em termos educacionais. Se desenvolvemos
novos métodos de manipular imagens, de executar trucagens,
de desenvolver cenários e novas formas de representação,
estamos, por outro lado, cometendo verdadeiros atentados
contra a estrutura familiar.
A televisão ao mostrar em qualquer horário- aS cenits
grosseiras de todos o;s dias, faz com que se desenvolva entre
nós um intenso programa de deseducação de massa. A violência, o sexo explícito, em todas as faixas de horários, está
a exigir que se convoque o povo para uma i!iliiada nacional
de combate à permissividade exibida e defendida pelos meios
eletrónicos de comunicação.
Não sou, não poderia ser nunca, partidário do ressurgimento de malfadada censura de espetáculos, uma arma discricionária, largamente usada peJa ditadura militar. Como muitas
outras pessoas de minha geração, fui vítim_a dela, .que me
cortou vários caminhos de acesso a um universo cultural muito
mais amplo. Minha formação de democrata jamais me permitiria o alinhamento-ao lado daqueles que pregam esta solução
para coibir os excessos cometidos e não punidos Por falta
de meios legais. Embora pense assini, embora esta -seja uma
posição inabalável, acho que alguma coisa precisa- ser feita
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com urgência. As transmiSsões de TV entre nós não podem
e não devem ficar como estão, neste padrão destruidor de
muitas coisas importantes para a itossa nãCionafidade.
Quero juntar minha revolta e_ minhas palavras de protesto, às do Cardeal Primaz do Biasil, Dom Lucas Moreira
Neves, de Salvador, que em· artigo escrito-Do JOrnal do Brasü,
cujos termos foram reafirmados em longa entrevista que concedeu ao mesmo órgão, faz a crítica mais dura já feita entre
nóS, ao contpoitámento da televisãõ~ O Cari:leal, cujo currículo inclui, inclusive, importantes trabalhos de- colaboração
com o meio: artístico. considera que a "a tua! programação
apela aos instintos mais baixos do homem tentan-do imbecilizar
faixas inteiras -da popul<:t_ção, p-rocurando demolir a família
e os mais altos valores familiares. Ele considera que "'ela
destila uma concepção aética de vida e instiga a violência".
Dom Lucas, confessando o seu- grande desalento de pastor, afirma qu-e já visitou mais de 60 países e em nenhum
deles viu uma·- televisão tão destruidora, tão perniciosa em
determinadas oportunidades como-a-nossa.
Como_o Cardeal Primaz sou contra a hipótese de se estudar o restabelecimento da censura, mas como está, com este
nível, é que não pode continuar: O· assunto estã .·n{ área do
Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, através do Departamento de ClasSificação Indicativa da- Secretaria Nacional dos
Direitos da Cidadania e Justiça. O serviço~ antes todo pode·
roso,-senhor dos ventos e das tempestades, se limita, agora,
a recomendar horários em que Os- programas podem ser exibidos. Só isso. Como ete não_tem poder de polícia, ou mesmo
de fiscalização, sua ação é praticamente inócua, pois suas
determinações ·nem sempre são _cumpridas e não aContece
nada quando isso ocorre.
Em 1991, já na administração do ilustre Senador J3rbas
Passadnho, no Ministério da Justiça, aproveitOU-se a extinção
da censura para se estabçlecer um acordo de cavalheiros com
as redes de televisão, que passaram a estar sujeitas a um
Código de Ética estabelecido pela Associação Brasileira de
Estações de Rádio e Televisão, a ABER.T, mas, ao que parece,
o código ou não -e-xiste m3iS,-o-u, quem Sabe, não passou de
um simples balão de ensaio.

.L-L.

Pela gravidade da situação, acho que chegou a hora de
se estabelecer algumas nonnas capazes de disciplinar as programações, escoimando -_as do que existe de pernicioso
e atentatório à moral. O prôprio presiderite da mais-importante rede_dç televisão do País, o jornalista Roberto Marinho,
após a publicação do verdadeiro h"belo acusatório de Dom
Lucas Moreira Neves, admitiu, .em entrevista publicada por
alguns jorryais, que '"existe i.lm certo exagero em algumas cenas
.transmitidas pela televisão brasileira. mas disse que cabe aos
próprios profissionais do setor encontrar um ponto justo para
evitar a divulgação de imagens que atentam contra a moral
e aos bons costumes", Ele admite que apesar das repetidas
advertências, isso também ocorre na própria Globo.
As palavras de Dom Lucas são como um alerta geral
para toda a- sOciedade brasileira principalmente quando ele
a conclama a seguir o seu exemplo "'porque acho que não
se deve ver televisão com espírito ingênuo, onde quer que
seja, em qualquer País, em qualquer situação. Aconselho os
fiéis a verem televisão sempre com o espíritO crítico".
Sr, _Presidente, Srs. Senadores, ao manifestar a minha
crença de que não tardaremos. a rer. em nossas casas, um
padrão' de tdevisão-melhor, mcao-s pemício:w, quero prestar
uma homenagem a Dom Lucas Moreira Neves, pedindo a
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transcrição nos Anais desta Casa da entre_vista por eie conce~
dida ao Jornal do Brasil, no último dia 24. • .
Muito obrigado.
· , , __
.

DOCUMENTO A QUE SER,ÚERE O.SR.
LOUREMBERG NUNES ROCHA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
.
Salvador- Há muito tempo a tetevisão_brasileira
não recebia uma crítica tão dura. Há 11 dias-, o_ cardeal
primaz do Brasil e arcebispo de SalvadOr, Doin Lucas
Moreira Neves, transformou seu artigo seinãnal do Jornal do Brasil no que ele vem chamando de m8.nifesto,
mas que já foi considerado um lib~lo- acusatório. A
acusada de Dom Lucas é a televisão.-P_~ra e(if?ta.atual
programaç-ão "apela aos instintos olais.bai~os do homem", tem o objetivo de "imbeciliZai' faQca·~ ·inteiras
da população". procura demolir "a família e os mais
altos valores familiares''. ''destila uma·co~cepção aética
da vida" e uinstiga a- violêncian. Pata- usar· o título
de uma novela- g"ênero que na aV:iliáÇ.ão do-Cardeal
vem propondo aritivalores aos espectadores ...--, não
sobrou pedra sobre pedra. Aos 63 ànos, às vésperas
de embarcar para Roma onde participl\rá .4e _uma reunião do Conselho Papal para à Famflla, Doin Lucas
· recebeu o JB para comentar a repercussão de seu artigo. Além de carta~,_ telefonemas e telegramas de apoio,
o cardeal viu seu texto ser republicado ,:riOs joni_1ds pelo
PDT, velho inimigo' da Rede Globo.,$\e admite que
não gostou da utilização política d~ ,sç:u_._m~oifesto ~m
ver '!-ID.Pliada a divulgação de seu pe_J;lsamen~o. "Não
quis isolar o caso de um canal. Quis 1 falar Qe todas
as estaçóes", dii ele. "Estou piopóndéf-u~tti 'guerra
de defesa". ·
· ' ·•
; 1''
"f;•:~

TV destruidora • ' •
"Já" Visitei maiSde 60 países·é;'eriirlfeJili.:;m: deles,
vi uma televisão tão-destruidora quant:Ô brãsileira."
O Cardeal e sua guerra sa';.1.
.

a

· Af\ur}ééxéó e

., .t

1

:

Márcia· Góriiês

- O senhor vê muita televisão? .• ~:. ·
-Não. ~usei que muitas j>esSdü"-qi.té l~ram o
artigo tiveram esta impressão. Infeliz'lilente, por um
lado, e felizmente por outro, eu não t~~o Condições
de ver televisão •.Vejo regularmente .uP! ou outro telejomàl à noite. Mas eu tomo contatosO}!l_a:televisão
de um modo muito sistemático. A cada QOite, antes
de dormir ou interrOmpendo meu trab3.Ibo, vej9 uma
ou outra coisa por-amostragem.-~-~·-- .. ~--· .
- O senhor faz isso por obrigação?
-Estou sempre pronto para anotar ttido que há
de bom em qualquer tipo de programa. Mas, certa~
men~e, mantenho o espírito crítico, pqrque acho que
não se pode ver televisão com espfritcfúi'gênuoJ onde
quer que seja;·~"Q.l qualquer país, em qUálquer,situação.
Aconselho os fiéis a verem televisão #Pre OOm espírito crítico.
·
-·
,-, ''"i

- O senhor se interessou por este ass-.into s6 rigoria?
- A minha tomada de posição com relação aos
meios de comunicação em geral, e com a televisão
•,
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em particular, não começou com este_ artigo. Eu me
con~id~to üõf CdinP:niq~dor que há muitos anos trabalha
. cOm meios de çonlunica~o. EstUdei Teologia em Paris
· ·,e-, antes de voltar_ ao Brasil, fiz estágiO para perceber
qual era a -melhor maneira de um padre se fazer presente no meio teatral. E durante sete anos eu tive uma
presença muito forte no meio teatral. Não fui nomeado
capelão dos artistas de teatro, mas, pessoalmente, por
amizade, ajudei sobretudo quem, por exemplo, queria
conhecer melhor certos elementos religiosos, teoJógi, ,cos- .ou bíblicos que apareciam numa ou noutra peça
.de_ teatro. Quando Natal na praça· (peça de Henri
Ghéon montada nos anos 60 pela Companhia TôniaCeli-Autran) foi exibida Rio, me pediram um texto
introdutório, pois a peça podia ferir susceptibilidades
de pessoas menos informadas. E este texto que que
eu escrevi era lido no alto-falante com a voz de Paulo
·. Autran.
Código de ética
_

Não propondo nem a censura política, nem artís-

t\ca, nem mesmo moí:"aL Mas eu, propugno um código
de ética."

Depois, eu dei no Rio- Urit curSo nó qU:allecionava
Teatro Grego, Teatro Romano e-Temas-ReligiososnoTeatro contemporâneo. Foi naquele tempo que tive
grande amizade com Paulo Autran e Caleida Becker.
Conheci Tjnia (Carrero). Giani (Ratto), Adolfo C e li...
. É muito antigo este meu gosto pelos meios de comuni1
.. cação, sobretudo pelo teatro.
- Mas o senhor já fazia criticas à TV?
-Há muito tempo. Meus artigos do JB estão publicados em três livros. Em qualquer destes livros encçmtram-se críticas à TV brasileira. Ao mesmo tempo,
dou orientações aos fiéis sobre os meios de comunicação. No Congresso Eucarístico Nacional, realizado
em outubro de 1991 em Natal, como o meu tema era
fàmília, derivei na minha homilia para falar de destruição- da familia realizada pela TV. Já visitei mais de
60 países e, em nenhum deles, vi ·uma televisão tão
destruidora quanto à brasileira.
Novela das8
"Nos poucos capítulos que vi de De Corpo e Alma,
há pregação da violência moral sob vários aspectos."
- Como a televisão contribui para a demolição
da famRia?
-Infelizmente, a demolição está por toda parte,
especialmente nas telenovelas. Praticamente todas, direta ou indiretamente, minam a famflia. Valores familiares fundamentais, como o verdadeiro amor e_ não
apenas o amor carnal, são achincalhados. As lições
que as novelas dão são de desrespeito. Eu trabalho
muito com fam0i3.s. Durante 13 anos fui assistente nacional e latino-americano do Movimento Familiar Cristão e hoje sou membro do Conselho Papal para a Família. O amor, o respeito mútuo, a intimidade familiar,
a fidelidade conjugal, a indissolubilidade do matrimónio, tudo isso é constantemente achincalhado na televisão, sobretudo nas telenovelas. Como se isso não bag.;
tasse, a telenovela propõe antivalores. O divórcio é
·el<:>giado, a traição é elogiada ... Todos os desvalores
são apresentados como se fossem ideais.
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- Como homem ~e te~~ro~- o ~nbor sa~;:que não

se constrói uma dramaturgia só com bons exemplos.
O fato de uma novela mostrar desvalores não significa
necessariamente que ela esteja deseducan~o ...
- O teatro e suas derivações, como- o· cinema"· e
a televisão, têm o direito ·e-; às -vezes, até o dever de
retratar o mal. Entre isso e a' chamada vida como eta
é há uma grande diferença. O teatro, aos m·ostrar_ o
aspecto deletério, negativo da vida, do relacionámento

humano, não o faz para propor como ideal. Faz para
mostrar que iss_o não eleva o homem, que isso- é resul~
tado da fraqueza, da maldade humana ... mais..
- O senhor não se arrepende de ter -esc::rlto um
artigo tão forte?

-Se um arrependimento tenho, certame11te Q.á9
é o de ter falado ~orte. Creio que não poderia tér falado
de outro jeito. Não sou um emotivo. -Eu ine ConsiderO

um homem de reflcxãoy de oraçãoy de muita consideração, de ponderação antes de escrever. J~guei que
a gravidade da situação é tal que eu não pOderia me
permitir um artigo que falasse em parábolas. Só poderia
escrever se tivesse a corâgem de fazê-lo caril força.
Admito que é preciso coragem para dizer certas coisas.
Mas com humildade, com a experiêticiã. que· eU tenho
no trabalho direto com três grandes papas, posso recusar duas coisas: o medo e a bravata.
-:- Em seu artigo, o senhor citou a novela De Corpo
e Alma e o programa humorístico Es~linha_ do professor Raimundo como exemplos desta televisão deformadora. Eles fazem parte da programação da Rede
Globo- Sua critica é à Rede Globo?
-Quis falar de todas as estações. Não quiS isolar
o caso de um canal.
- A renovação das concessões dos canais de televisão é agora uma atribuição do Congresso Nacional_()
senhor pensou nisso quando escreveu o artigo?' ·
-Não. Mas seria bom que ao ~azer esta_s_ c;oncessões estivessem muito presentes- os arts. 220, 221, 222,
223 e 224 da Constituição. Nâo ·se deve dar cOncessão
a canais de televisão e de rádio que não respeitem
estes artigos. Sobretudo <? inciso II, do § 2" do art.
220 que trata da competência da Lei Federal para "estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e _à família a possibilidade de se defenderem de programas ou
programações de rádio e televisão que contrariam o
disposto no art. 221,.. O art. 221 estabelece que a programação de TV dê preferênCia "a finalidades educa.tivas, artísticas, culturais e informa_t~vas" e qU.é el~ res:peite os "valores éticos e sociais da pessoa e da família".
Uma televisão que não obedece isso é inconStitucional.
Não pode receber de novo uma concessão. O art. 220
diz que o Estado deve estabelecer os meios legais que
garantam a defesa. É uma guerra de defesa que eu
estou propondo.
O senhor está propondo censura à televisão?
-Não. Eu já sofri na mão da -cen~unl qUando
era jovem. Não proponho nem censura poUtica, nem
artística, nem mesmo moral. Mas eu propugnó um _código de ética. O próprio are 220 àa Constituição diz

,',•

que nãO C,ti~te censura. Mas está no ·art. 224: "O Congresso Nacional instituirá, como seu órgão auxiliar,
o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei".
O que' eu ·exijo, em náme da ConstituiÇão, é a implementaçao
art. 224, deste conselho com país, educadores, comunicadores sociais,-qtie elaOorem um código
d~ ética. O que não pode é o despotismo, a tirania
.do ma,ss J:Qedia em nome da liberdade de imprensa.
-. _ . ~. O:.&enhQt: escr_eveu também que a televisão incita
a vloll!ncia e citou o assassinato da atriz Daniela Perez_

ao

-·; , ~ senbor acha que a televisão .contribuiu para o crime?

----'Eu· acho que o fenómeno psicossocial é muito
delic:(u;iO, muito melindroso. Um dos motivos pelos
· quais .eu- sou _contra a pena de morte é porque, longe
' · ~·-q_e ter resolvido o problema da violência - se não
· ·fosse àSSím na França e nos Estados Unidos já não
-haveriã'niãís crimes hediondos-, às vezes até a provo' ·__ca~ ·N~ Metlte desequilibrada, há um processo segundo
· ·' o ·qual ao· ver alguém aparecer na primeira página do
jornal porque foi pra cadéita elétrica dá vontade de
·ir_ tambéhí. Vocé vai dizer, mas são pessoas desequilibtadas.1'óis é, o mundo está cheio delas. Os diálogos
- (la novelil repetem "eu te mato", "eu te destruo". Em
todô enredo, tem um, dois, três personagens violentos
do ponto de vista da convivência social. Há uma prega- ção· de _tjma violência moral nas novelas. Aconteceu
ne~te ats"o da Daniela Perez. Nos poucos capítulos que
.. • - Vi de De- Coipo e Alma -·mas além de ver eu estou
cerçadQ: 'de conselheiros, sobretudo pais de família e
educadqres - , há pregação da violênciã inoral sob
vátios àspêctos. Tem um ditado latino que diz que
a vída imita a arte. É uma frase paradoxal. Na ~erdade,
·o_ que tódo mundo diz é que a arte imita a vida. Eu
nãÇ)_ tep~9 ,dúvida de que numa mente desequilibrada
à-quilo que_ é vivido na televisão é copiado na vida real.
As pessoas não entendem porque na Bahia, de repente,
surgenf Clubes de mulheres. E a vida imitando a arte.
.. A televisão deu a idéia imitando a arte. A televisão
. deq a iCjléia de que este tipo de coisa é: bonita e vale
a péilà. ·
.;_ Seu artigo foi republicado pelo PÓT, domingo
jlasSado, )lO tijolaço do governador Brizola- O senhor
rol consultado?
____.EU não fui" consultado, -mas não quis Criar polê. mica4 Aclm até que a republicação deu maior divul- · jãÇáo·aà:artigo. Muita gente me telefonou ou me tele- · gi'afou depois de o PDT ter publicado o texto. Dentro
•da minhà convicção de que estas coisas precisam ser
ditas, eu não quis criar polémica com o PDT. Mas
certamente me incomoda a utilização política do que
_escreVi~ ;- :
Má inRuêocia
:r~ia Bahia, de repente, surgem clubes de mulheres.
A TV d~U a idéia de que este tipo de coisa é bonita
e vale ·a'peita.
, _____ Seu artigo recebeU muitas cartas nos jornais
~ "!-·~ •

1

-

por parte de quem vê TV e não está gostando. O senhor
~ cinihtcimento da repercussão do texto entre quem

.

razTV? , .
~ - .. Não. Da televisão, não. Nem proprietários,
:nem roteirlstas de novela ... Sei que o irmão de dona
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Gloria Per~z (autora de De Corpo e Alma e mãe da
atriz Daoiela Perez) se incomodou muito. ~le: escreveu

uma carta ao JB dizendo que eu apunhalei a famfiia.
Não foi esta minha intenção. Posso até diz~ r~ deixando
as intenções de lado, que ofereci não_ sei quantas missas
pela alma de Daniela, pelo conforto da _família dela
enlutada. E, fazendo uma coisa que certa~ente não
deve agradar muito aQ tio Qela, _na mesma missa eu
misturo as duas fami1ias dos dois acu§;ados. São fam.I1ias
que estão sofrendo tanto quarito família da vítima.
Não vejo porqUe.não rezar ainda pelas acusados. Eles
precisam também de oração. Com isso, (lãO estou aprovando de forma: .a.Jguma nem a vida atual deles. Não
sou policial, não me cabe investigar. A mim cabe rezar,
rezar muitas missas pela Daniela. Que a famfiia saiba
que o padre Neves está rezando pela alma dela.

a

Empresariarto
"Os empresáriOS é, qtie esfão, tom publicidade,
pagando a televisão. Se a TV deseduca, que apliquem
seu dinheiro em escolas."
- No mundo inteiro, a Igreja Católica costuma
ter uma posição muito radical em relação ao show business. O boicote ao rume A última tentação de Cristo
foi incentivado pela Igreja nos Estados Unidos. Na Itália,
a Igreja recomenda a seus fiéis que não prestigiem as
apresentações de Madonna. No Brasil, a Igreja Católica
parece dar mais Importância aos problemas sociais que
às questões morais. O senhor concorda?
-Pode ser que diante da situação de miséria; de
fome endêmica,- de falta de moradia, a Conferência
dos Bispos tenha feito uma opçãó para, em vez de
assinalar, de preferência, deslizes morais, assinalar este
outro tipo de deslize que também são deslizes morais
no comportamento social. Mas a CNBB nunca deixou
de chamar a atenção também para a questão da moralidade pública, da moralidade nos meios de comunicação
social. Tªlvez tel)ha fe"ito issO Cqni)penos_ veemência,
com menos freqüência ... Eu fiquei feliz de receber o
apoio total de Dom Ivo Loorscheite_r que é o responsável na CNBB pelos meios de co_muni~ção social.
Ele sabe mu.ito bem que, em duas assembléias
gerais da CNBB, eu levantei a questão cobrando uma
posição forte da CNBB e até dizendo "não me deixem
só". Agora eu vo.u cobrar com mais.v.eemênci,a. A diferença da minha postura é que el.i rfão sei, por exemplo,
concitar fiéis ·para fazer um protesto diante de um cine_ma que esteja exibindo um filme imoral. Eu oonclamo
quem realmentr;: crê, como eu cr~io, que a televisão
está desnaturando uma nacionalida9e:, preparando um
futuro sombrio, formando personalidades deseducadas, que cada um se alie a mim. Eu não tenho dúvidas
em conclamar os empresários. Eles é que estão, com
publicidade, pagando a televisão. Se a TV deseduca,
que apliquem seu dinheiro em escolas. É melhor ter
mil escolas que uma televisão con:uptora de menores.
Igreja e TV
"A Igreja Católica está com um _débito enorme
consigo própria e com _sua missão ~Vangelizadora na
utilização da televisão."

-- O senhor está criticando um meio de comum~
cação que é muito utilizado pela Igreja Evangélica. A
pl-ogramação eVangélica também merece ser acusada?
-- :.. . . :. . Dos chamados pastores evangélicos e programas evangélicos teríamos que examiná-los um por um.
Não basta que seja só um programa devoto, contrito
ou piedoso. E preciso que s_eja um prógratna que-depois
não seja desmentido pelo resto da programação. Sobretudo quando uma Igreja Evangélica é proprietária da
televisão.
. . . . . De qualquer forma, a Igreja Evangélica vem
ampliando seu número de fiéis através da televisão. O
senhor não acha que a Igreja Católica desperdiça um
Veículo tão poderoso?
-Eu acho que a utilização da televisão pela Igreja
Católica é ainda absolutamente falha. A Igreja Católica
está com um débito enorme consigo própria e coin
sua missão evangelizadora na utilização da televisão.
Sou bispo há 26 anos e tenho certeza que a Igreja
Católica no Brasil não está em condições de poder
gerir uma televisão. Nós temos que acei_tar_utilizar uma
televisão mesmo quando nós fazemos críticas ao resto
da programação da televisão. Já quero até dizer que
o fato de ~r duro na minha crítica à televisão brasileira
não quer dizer que se amanhã me chamarem para fazer
um programa para dizer o que eu ache que é o bem,
a salvação, eu não vá aceitar. Eu vou.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Aureo Mello -Carlos De'Carli -César Dias- Darcy
Ribeiro- Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy- Garibaldi
Alves - Gilberto Miranda - Jonas Pinheiro - Josaphat
Marinho -Júlio Campos- J uvêncio Dias- LuCfdio Portella
- Luiz Alberto- Ney Suassuna- Onofre Quinan- Ronan
Tito.
O SR.PRESIDENTE (E,lcio Álvares)- Não há mais oradores inscritos.
Na presente sessão terminou o prazo para apresentação
de emendas aos Projetas de Resolução n"'$ 109 a 115, de 1992.
Aos Projetas de Resolução n• 109, 110, 111, 114 e 115,
de 1992, não foram apresentadas emendas.
As matérias serão despachadas à Comissão _de Constituição, Justiça e Cidadania.
110, 112 e 113, 1992 foram
Aos Projetas de Resolução
apresentadas 1,3 e 1 emendas, respectivamente.
As matérias serão encaminhadas às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadani<l pàra exame dos Projetes e das
emendas, e Diretora. para exame das emendas.
São as seguintes as emendas apresentadas:

n•

EMENDA OFERECIDA AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 110, DE 1992
Altera o regulamento administrativo do Senado Federai, e- dá outras providências.
EMENDA N' 1
A T:abela de Distrfbuição das Funções Gratificadas constante do ;Regulamento Administrativo fica_ acrescida de 6 (seis)
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Auxiliar de Controle de Informação FG-3 e 1_(~~) A~sistente

73 (setenta e. três), reguard:indo o erário público da má utiliza-

de Comissão FG-3, na Secretaria~Geial da Mesa; de 4 (quatro)

ção dos recursos destinados a gastos de pessoal, pois reduzimos
a em~nda proposta a um número de funções gratificadas que
nos parece razoável para o funcionamento de um órgão daquela natureza. e dentro da wédia do número de FG das Secretarias
e Subsecretarias que compõem ·ã- esttututa Organizacional do
Senado Federal.
Brasllia, 28 de janeiro de 1993. -Senador César Dias.

Assistente Técnico FG-1, 6 (seis) Auxiliar~ de Controle de
Informação FG-3 e 7 (sete) Auxiliar de Coordenação Legislativa FG-3, na Subsecretaria de -Coárdenação Legislativa do
.S.enado e 4 (quatro) Assistente Têcniéó FC-I e 3 (três) Auxiliar de Controle de Informação FG-3, na Subsecretaria de
Expediente.
Justificação
A presente emenda visa corrigir distorções oriundas da
aplicação da Resolução n9 79, de 1992, adequando-a às atribuições cometidas aos servidores da Secretaria-Geral da Mesa
e suas Subsecretarias à realidade funcional.
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1993. -Epitácio Cafeteira.
(As Comissões de COnslitufção, Justiça e Cidadania
e Diretora.) _
EMENDAS OFERECIDAS
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 112, DE 1992

Altera o Regulamento Administrativo do Senado
Federal e dá outras providências.

EMENDAN'3
Dê-se a s-eguinte redação ao art. 49 :
Art. 4' A tabela de distribuição das funções gratificadas, constante doi tem III, do Anexo II do Regulamento Administrativo do Senado Federal passa a vigorar com os seguintes acréscimos:
"11.06.00 Centro- de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado Federal
13 Auxiliares de Controle de Informações -FG-3
9 Auxiliares de Gabinete - FG-4
·
1 Assistente Técnico - FG-1
3 chefes de Coordenação - FG-1
7 Chefes de Seção - FG-2"

Justificação
EMENDA N• 1
Objetivam<j~ ~om esta emenda corrigir o ex;cesso de funNo art. 1 suprimam-se o inciso IV, do parágrafo único,
ções gratificadas criadas nesta proposição, que chega a um
do art. 84; o inciso I, do parágrafo único do art. 86; integraltotal de 73 (setenta e três), resguardando o erário público
mente o art. 88 e os incisos II e III do parágrafo único do
da má utilização dos recursos destinados a gastos de pessoal,
art.90.
pois reduzimos-a emenda proposta a um númerO âe funções
gratificadas, que nos parece razoável, sem comprometer o
JustifiCação
funcionamento
de um órgão daquela natur~za e dentro da
O Regulamento Administrativo do Senado Federal em
média do número de FG das Secretarias e SuseC~tarias que
seus arts. 122, 123, 124, 125 e 126 já dispõe sobre órgãos
compõem a estrutura organizacional do Senado Federal.
da estrutura org~nizacional da Casa com competências semeBrasília, 28 de janeiro de 1993. ~Senador César Dias.
lhantes a estes órgãos que estão sel}do criados neste projeto,
com pequenas diferenças apenas nas definições das atribui_ . (Ás Comiss6es de Constituiçlio, Justiça e Cidadania
e Diretora.)
ções~ Acreditamos com esta emenda estar corrigindo·esút distorção, evitando assim um erro muito comum encontrado nas
estruturas de organizações da Administração Pública que é
EMENDA OFERECIDA AO
a duplicidade de funções, atribuições e tarefas. o q~e_ é pouco
PROJETO DE RESOLUÇÃO Ni 113, DE 1992
recomendado pelas teorias de Administração, além de aumentar as de..'\pesas com pessoal.
_
-Ãllera O Regula~~nto administrativo do Senado
Brasília, 28 de janeiro de 1993. -Senador Césa'r Dias.
Federal e reestrutura a subsecretaria técnica de eletronica e o Serviço de telecomunicações
EMENDAN'2
Dê-se a seguinte redação ao art. 3~:
EMENDA
"Art. 3' O art. 432 do Regulamento AdminisAcresceilte:se a seguinte emeda aditiva ao Projeto de
trativo do Senado Federal passa a vigorar com o seguinResolução n' 113, de 1992:
te acréscimo:
Art 39 À Subsecretaria de Divulgação compete estuArt. 432
dar, coordenar, õrientar,_contrqJar e dirigir a execução de
tarefas relativas à divulgação das atividades do Senado FedeI-························~····"''"''"'"'"·-..-; .. ~.-.'"······~"'"~ .............
. ................. ..... ···'"'· ........ '.
.............-, ..... .
ral, assistindo, em assuntos de sua çompetência~ á Comissão
VIII- ........... ~--··---·-----=úi----·-··_.....; ___ ~,._-_.--~~------· · -- Diretora, ás Comissões Técnicas e aos Senadores.
VIII-A- Gabinete do Diretor Executivo doCe§ 19 São:6rg4os da_ Subsecretaria de -Divulgação:
desen:
l-Gabinete;
1 Assistente TécnicO- FG-1
II- Serviço de Imprensa
l l i - Serviço de Rádio;
1 Auxiliar de Controle de Informações - FG-3
1 Contínuo
IV -serviço de Televisão;
IX- .................... : ...... "·····--·"·····-·····~~--~ . V- Serviço de publicações;
<.>

~.-

-

-~~

..

~

Justificação

Objetivatuos com esta emenda corrigir o·excesso de funções gratificadas nesta proposição, que chega a um total de

VI -Serviço de Informática e Telex;

VII -Serviço de Apoio
§ 21' Ao Gabinete da subsecretaria de Divulgação compete providenciar sobre o expediente, as audiências e a repre-
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sentação titular, execU;t.az: a~ t,arefas de supor_te administrativo

relativos· à competência do órgão e awçiliai o seu tit~iar no
desemperiho das atividade..s r_ela_tivas às_ suas~a_tribuições.,

ii 3° Ao Serviço de Imprensa compete fazer a cóbertura e elaborar boletins diários, para fins de divulgação em jornais, revistas e órgãos afins imprensa escrita; dos eventos ocorridos no âmbito do Senado Federal, nominadainente, no Plenário, nas comissões Permanentes e temporárias, nos Gabinetes
do Presidente e do Primeiro Secretário e no atendimento a todá aiiVidade senatoriál que promova a instituição e o Poder
Legislativo__
.
,
. -.
- -·
São órgãos do Serviço de Imprensa:
I - Seção de Reporta'gein;
II - Seção de Matérias Especiais; ' ·
III- Seção de Revisão.
§ 5~' Ao serviço de Rádio compete efetuar a cobertura
de todos os trabalhos do.Senado Federal, para elaboração
de boletins noticiosos ·destinados a inserção- no informativo
"A Voz do Brasil'' e distribuição às emissotas·de rádio; elaborar e distribuir boletins para o Plenário e Gabinetes, sobre
as ocorrências de vulto nacionais e internacionais do momenw
e redigir e divulgar' através do serviço de
interno,. notícias
do Senado Federal, do País e do mundo.
§ 6' São órgãos do Serviço de Rádio;
I --Seção de ''A Voz do Brasil";
II - Seção de Rádio.
§ 7' Ao serviço de Televisão compete produzir vídeoteipes sobre os trabalhôs do Senado Federal, para distribuição
à~ emissoras de televisão, tendo como _áre.as de ação preferencial e. obrigatóri3: os.plenários do Senado e do Congresso;
as Comi~sões ~en:nan~Qte$· _e Temporária;· os Gabinetes d_o
Presidente e do Primell:o. Secretário;- documentar a atuação
parlamentar dos Senadores, por solicitação. destes, para uso,
sem ónus para o Senado, em redes estaduais e locais de televisão, e ainda manter arquivo atualizado do_material produzido.
§ 8'. São órgãos do Serviço de Televisão:
.I ..:.. Seção de -~rodução;
II - Seçáo de Edjção e Arquivo.
§ 9' Ao Serviço de Publicações col]lpete executar a editoração das revistas de distribuição nacional, .contendo _reportagens, _artigos e _matérias-diversas com ampla cobertura de
wdos os trabalhos_do Senado Federal; com· resenha das atividades da casa e dirigido a jornais -do interior; e realizar atividades afins.
- -§ 10. São órgãos do Serviço de Publicações:
I - Seção de RevistaS:
- ---- § 11. Ao Serviço de Info.rmátlca e Telex compete providenciar a transmissãoRara jornais, revistã.s, emissoras de· rádio
e televisão, de notiCiário produzido pela Subsecretaria; alimentar o banco- de dados do Prodaseo com. esse noticiário,
permitindo o 'imediató "acesso dos Gabinetes dos Senadores
ao material noticiOso: atrá:Vés de terminais; realizar o acompanhamento de matérias publicadas sobre as atiVidãdes do Senaw
do Federal e executar tarefas correlatas. ___
§ 12. São órgãos âo Serviço de Informática e Telex~
I - Seção de Informática;
-· II - Seção de Telex.
,
§ 13. COmpete ao Se;rviço de Apoio P,I'Ovidenciar a re~
produção e encadernação de textos produzidos pela Subsecretaria, e ainda endereçamento e expedição de publicações.
§ 14. São órgãos do Serviço de Apoio:
I - Seção de Reprografia;
§ 4'

som
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II --,- Seção de Expedição.
Incluawse na rubrica "7.1.00 Subsecretaria de. Divulgação" da Tabela de Funções Gratificadas do Anexo II
do_referido Regulamento_o seguinte:
Sfmbolo
NO de funçoea
- DciiOIDioaç!lo
FG-1·
01
Assistente Técnico
FG-1
01
Secretaria de Gabinete
.FG-1
06
Chefe de Serviço
FG-2
12
Chefe de Seção
FG-3
09
Auxiliar de Controle de inlbrmação
FG-3
07
Auxiliar de Divulgação
FG-3
04
Auxiliar de Revisão
FG-4
04
Auxiliar de Gabinete
• .§ 15.

Justificação
Responsável pela execução da política de comunicaçãosocial do Senado, a Subsecretaria de Divulgação- carece de
uma estrutura organizacional que seja capaz de proporcionar
condições mais adequadas ao desempenho de suas funções.
<:;Qm efeito. a Subsecreté\ria ampliou consideravelmente, rios
dois últimos anos, a sua linha de atuação~ em termos qualitativo e quantitativo, acompanhando o crescimento do tr~balho
da InStituição.
.
Nesse sentido, a elaboração do programa ..Voz do Brasil"
passou a incluir a participação ao-- vivo de repórteres da Casa,
além de inserir flashes de pronunciamentos e entrevistas com
os senadores, diariamente, tomando_ assim mais dinâmica a
oomur.ticação com os ouvintes de todo país, e colocando-os
assim bem informados sobre os trabalhOs dá CaSa.
,
Da mesma forma, esta Subsecrtaria, através _do_ setOf de
rádio, está empenhada em ampliar a veiculação do noticiário
dá ~à,· para as emissoras de rádio de todo o país, pretendendo, inclusive, editar prograótas com entrevistas dos senadores, para seus respectivos Estados.
Por outro lado, o noticiário elaborado para distribuição
à mídia impressa - 'Via corilitê -de Imprensa e transmissão
por fax e telex para os jornais, sobretudo os de grande circulação nacional - é editado na forma de boletim denominado
"0 D13 nO Senadon, com uma ou duas edições diáriã.s. O
boletim é também distribuído às assessorias dos Ministérios,
das e~tatais e de entidades de classe, por solicitação dessas.
A âreã de vídeo está sendo particularmente ampliada
com a entrada em funcionamento do projeto VIP. Este projeto, que será implantado já em janeiro de 1993, vai possibilitar
a transmissão ao vivo dasreuniões·em plenário e nas comissões
para--os- gabinetes dos senadores. O projeto VIP permitirá
também a instalação de uma central de vídeo, com ilhas de
edição e copiagem, necessárias pai:'a agilizar a edição de :t:eportagens em vídeo feitas pela Subsecretaria e oferecidas às emissoras de televisão do P.aís.
-Também está sendo finalizada a elaboração tie projeto
para viabilizar a edição de publicações, no formato de revistas,
como a Quorum, cuja firagem encontra-se suSpensa, por falta
de estrutura.
A emenda proposta objetiva, assim, atribuir à Subsecretaria de Divulgação- a partir de transformação de suas seções
em serviços - uma estrutura mais compatível com o desempenho de suas tarefas, que vão desde a elaboração de um
amplo noticiário a atendimento direto a jornalistas que a toda
hora contratam a Subsecretaria, em busca de informações.
O órgão tem -recebido solicitações inclusive de jornais e tevês
dO exterior. Destaque-se finalmente, que quase todas as Sub-

Janeiro de 1993

. DIÁRIO DO CON(lR,ESsO NACIONAL (Seção II)

em

secretarias do Senado já sofreram reformUlaÇões
sUa-eStrutura, o que não ocorreu até agora· com a Subsecretaria de

Divulgação.
·
· - - -·
Sala das Sessões, 28 de janeiro de 1993. - Esperldião
Amin- Nelson Wedekin- Cid Sabóia de Carvalho- Chagas
Rodrignes.

(Às Comiss6es de Constituição;'JUsiiÇa e Cúiadaniil eDiretora.)
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Discussão, em turno único, dO Projeto de Lei do Senado
n• 105, de 1992, de iniciativa da GPI-FGTS, que dispõe sobre
o Fundo de Garantia do Tempo- de Serviço, e dá ou tias providências. (Dependendo de parecer.)

-6-

MENSAGEM N' 92, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, c,
OSR. PRESIDENTE (Eicio Álvares)-Nada mais havendo Regimento Interno.)
_ -__
do a tratar, a Presidência vai ence-rrar· os trabalhos, designailâo
Mensagem n' 92, de 1993, (n• 29193, na origem), através
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte.
do qual o Presidente da República solicita autorização para
contratar operação de crédito externo, com garantia da União,
ORDEM DO DIA
no valor de sete milhões, novecentos ,e quarenta e cinco mil
e dUzentos e setenta e sete dólares norte-americanos), entre
-Ia Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
PROJETO bE LEI DA CÂMARA.N' 50, DE 1992
~CODEVASF, e a Empresa Húngara de Comércio Exterior
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,'C,_-d-o · e de Empreendimentos para Exportação...:.._ AGROINVEST,
paraos fins que especifica. (Dependendo de parecer.)
Regimento Interno.)
·
... . .
Discussão, em turno únicO, -do Projeto de .Lei da .C~mar~.
n95Q, de 1992 (n9 4.621/90, na Càsa·de Origem), de iniciativa
O SR. PRESIDENTE (Eicio Álvares)- Está en~errada
do Presidente da República, que dispõe sobre a criaç~o de
Escolas Técnicas Federais, e dá outras providências. (Depen- a sessão.
dendo de parecer.)
(Levanta-se a sessão âs 17 horas.)

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 143, DE 1992
(Em regime de urgência, nos ~el1:ll~S .do art. 3~~, _c_, :c{o-_
Regimento Interno.)
..
.
. ..
DiScussão; éri:J. "turno rlnico, do Projeto de Lei da Câmara
n• 143, de 1992, (n' 3.104/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a criação do
Quadro ·de Pessoal da Fundação Universidade Federal Qo
Amapá, e dá o~tras providências. (Dependendo de parecer.)

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 153, DE 1992
(Em tegime- de UigênCia; nOs ~ermo.s- do_ -ãrt. 336, c,' do
Reginiento lotei-no.)
Discussão, em tUrno único, do Projeto de Lei da Câm_a:ra
n' 153, de 1992, (n' 3.465192, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que cria cargos na Garreira Polícia
Federal. (Dependendo de parecer.)

-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 157, DE 1992
(Em regime- de_ urgência, nos ~ermos do art. 336,_ ·c-, do
Regimerito Interno.)
_
Discussão, em turno único, -do Projeto de Lei 9a--Câma):"a
n• 157, de 1992, (n' 3.423192, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da RepUblica, que dispõe sobre a organização
e o Funcionamento do Conselho Monetário Nacional. (Dependendo de parecer.)

-5PROJETO DE LEI DO SENADO N' 105, DE 1992
(Em -regime de -urgência,~ nos terniüs dü art. 33ó, c, ào
Regimento Interno,)

ATO DO PRESIDENTE
-N• 35-A, DE 1993
O Presidente-do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais· e ·regulamentares, em conformidade com à
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
dá Comissão Diretora n9 2, de 1973, e de acordo com o §
69 do art. 13 da -Lei_ n9 8.112, de 1990, resolve, tornar sem
efeito a nomeação de ANA MARIA VIEIRA DE SOUZA
para o cargo de Técnico Legislativo-Área de Datilografia:
Classe 3•, Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
constante do Ato do Presidente n9 491~-- de 1992, em virtude
de não haver cumprido o prazo previSt6para p'osse no referido
cargo, de acordo' com_ o disposto no -Art. 13, § 19, da Lei
n• 8.112, de 1990.
Senado Federal, 28 de janeiro de 1993. .- Senador
:Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 35-B, DE 1993
O Presidente ~d:O Senado Federal, nQ uso de suas atribuições :tegi11_1entais .e .regulamentares, em cOnformidade com_ a
delegação de competência que lhe_ foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretqra n9 2, de 1973, resOlVe, nomear ANA
MARIA VIEIRA DE SOUZA, para o cargo de Técnico Legislativo-Área de Datilografia, Classe 3', -Padrão I, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, em virtude de aprovação em
concurso público, homologado pelo Ato do Presidente~n9 357,
de 1992, publicado no Diário do· Congresso Nacional, Seção
n, de 22 de setembro de 1992:
Senãdo Federal. 28 de janeiro rle-~1993.-~senaoor Mauro
Benevldes, Presidente do Senado Federal.

\,__,__
República Federativa do Brasil
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ANO XLVDI- N•14 <•l

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 25• SESSÃO, EM 29 UE JANEIRO DE
1993
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Discursos do Expediente
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Notícia publicada no jornal do Conselho Federal de Medicina
intitula9a "O que fazer com o lixo hospitalar?".
SENADOR MAGNO BACELAR- A saúde pública
no Brasil.
1.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara no 50, de 1992 (no 4.621/90,na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú{)lica, que dispõe sobre a criação de Escolas Técnicas Federais, e dá outras providências. Discussão encerrada, ,após
parecer de Plenário, ficando a votação ádiada por falta
de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n' 143, de 1992 (n' 3.104192,
na Casa-de origem), de iniciativa~ do Presidente da República", que dispõe sobre a criação-do QUadro de Pessoal
da Fundação Universidade Federal do Amapá, e dá outras
providências. Discussão encernidB, -apóS parecer de Plená~
rio, ficando a votação adiada por falta de quorum, tendo
usado da palavra o Sr. Ronaldo Aragão.
Projeto de Lei da Câmara no 153, de 1992 (no 3.465/92, .
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que cria cargos ria Carreira Policial Federal. Discussão encerrada, após parecer de PlenáriO, ficarido a votação
adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n' 157, de 1992 (no 3.423/92,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a organização e o funciOnamento
do Conselho Monetário Nacional. Retirado da pauta, nos
termos do art. 175, e, do Regimento Interno_.
Projeto de Lei do Senado n9 105, de 1992, de iniciativa
da CPI-FGTS, qti"e -dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de ServiÇO, ~o dá outras proVidênciaS.- Retirado da
pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimerito Interno.
· -, (*) Republicado por mcorreções no antenor.

Mensagem no92, de 1993 (no29/93, na origem), através
da qual o Presidente da República solicita autorização para
contratar operação de Ci.'édito externo, com garantia da
União, no valor de sete milhões, novecentos e quãrenta
e ciOco mil e duzentos' e setenta e sete dólares norte-americanos, ~mtre a Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco - CODEVASF, e a Empresa Húngara
de Comércio Exterior e de Empreendimentos para ExpOrtação- AGROINYEST, para os fins que especifica. Retirado da pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento
Interno.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR CÉSAR DIAS - Reparos a acusações
do jornal O Estado de S. Paulo ao Miilistro da Agricultura,
Abastecimento e Reforma Agrária, Sr. Lázaro Barbosa.
SENADOR RONALDO ARAGÃO- Solidariedade ao Ministro Lázaro Barbosa. Parabenizando a direção
do Banco do Brasil pela convocação de candidatos aprovados na última seleção, solicita igual procedimento _em
relação aos candidatos aprovados em Rondônia.
SENADOR NABO R JÚNIOR- Tentativa de espo'
liação do Banco da: Amazônia. Histórico das políticas de
financiamento para a produção seringueira na Amazónia.
Protesto- contra a possibilidade de implementação, pelo
Governo Federal, de política de contenção da inflaçê\o Cltravés de elevação da taJÇa de juros.
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
104- ENCERRAMENTO
2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA
No 60/92
3- ATOS DO PRESIDENTE
N" 36 a 38/93
-4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE· LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSiÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 25a Sessão, em 29 de janeiro de 1993
7a Sessão Legislativà Extraordinária, da 49a Legislatura
Presid~ncia

dos Srs. Mauro Benevides, Nabor Júnior, Magno Bacelar. e Ronaldo Aragão

normatize a coleta, transporte e eliminaçãO do lixo
hospitalar. O Conselho Federal de Medicina resolveu
constituir um grupo técnko Parà" discutir o assunto e
fornecer elementos para o- Ministerio- da-Saúde criar
Affonso C3margo - Chagas Rodrigues - Elcio Álvares .
uma regulamentação definitiva".
- Epítácio Cilfeteira - Francisco Róllerilberg - Gilberto Miranda - Jarbas Passarinp.o - Magno Bacelar - Mauro BerreSr. Presidente, Srs. Senadores, recordam V. Ex.,s que,
vides- Nabor Júnior.
no início do ano paSsado, esta Casa sofreu com a denúncia
de um Sr. Parlamentar de ter em uma sessão, dita fantasma,
o SR. PRESlOENTir (Mauro Benevides) __:_ A lista de
sido aprovado o projeto deste Senador que lhes fala neste
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Hainstante, quando propunha a incineração do lixo hospitalar.
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Defendemos este_ projeto da tribuna desta Casa, porque é
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos_ trabalhos.
uma faláci_a dizer-se que o lixo hospitalar em nada se diferencia
do lixC? CÇ)mum, haja vistã que aquelas pessoas que manuseiam
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há oradores
inscritos.
esses detritos não áprése!Jtanl,_ embora-não tragam estatísticas
comprobatórias dessa assertiva, índices de contaminação com
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
mç1éstias maiores do que aqueles que tratam com lixo comum._
S. Ex' não está presente. (Pausa.) _·. Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco RollemSr. Presidente, Srs. Senadores, é tendenciosa, é falaciosa
berg.
essa afirmativa.
Basta lembrar a _recente epidemia de cólera, que ainda
O SR. FRANCISCO ROLLEMiíERG (PFL - SE. Pronuncia o seguinte -discurso. Sem revisão do orador.)~ Sr. grassa em nosso País. Os hospitais do iriteriordo Brasil ficaram
perdidos, sem saber como se portar ante aquela infecção,
Presidente, Srs. Senadores, não nos havíamos preparado para
pois, há longo tempo, o Bra.sil não sofria uma epideinia dessa
usar da palavra nesta manhã. Mas assomamos à tribuna neste
doença. Os hospitais não estavam preparados para recebê-la,
instante porque acabamos de receber o jornal da CFM (Conselho Federal de Medicina), que a"preseõ.ta na sua primeira e a maioria dos médicos conhecia a cólera somente através
dos livros.
folha em destaque a seguinte interrogação: O que fazer com
o lixo hospitalar?
To dos nós sabemos que a cólera é uma infecção de facíliPasso a ler um trecho da publicação:
ma coritaminação e que se dissemina a"travês das águas, inclusive da água salina do mar, onde o agente sobrevive muito
"O Jornal do CFM apurou o destino do lixo hospibem. Daí por que a sua migração do Egito para o Continente
talar nas principais cidades brasileiras. Descobriu que
americano ocorreu com uma rapidez relativamente grande.
muitas delas estão discutindo as melhores soluções Sabemos que o MinistériO da Saúdé de então, embasado
umas incineram, ·outras fazem aterros sanitários_-..:...mas na eXperiência da OMS, traçou dlretrizes básicas para esse
muitas jogam o lixo patogênico nos lixões que recebem
o lixo urbano comum, onde ele vai contaminar os mise- tratamento. Exigia qUe os exéiêtas dos doerites, antes de serem
jogados na vala comum, sofressem um tratamento pelo cloro.
ráveis catadores de lixo. Não há legislação federal que
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
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das nossas cidades que vivem da cata do lixo e, dessa forma,
Mas lembro a V. En que há bem pouco tempo o próprio
Ministério da Saúde comprovou que uma série de produtos essâ. contaminação - V. Ex' já detalhou o processo pela
tidos como desinfetantes à base de cloro não continham esse experiência inédica q_ue tem - Se..propaga a cada dia, muitos
produto ou, se continham, era em dose insuficiente pãra baldar contaminam a própria casa sem saber, e não seria exagero
o desenvolvimento desse germe.
dizer que, no País todo, muitas vezes o lixo hospitalar deposiNaquela ocasião, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, propu- tado nas lixeiras a céu aberto representa desastres maiores
do que aquele do césio, em Goiânia. Felicito V. Ex• e saúdo
semos a inciheração do lixo hospitalar, que se diferencia muito
com entusiasmo a decisão do Conselho Nacional de Medicina.
do lixo administrativo do hospital. Fomos ·acusados até de
retrógrados ou defensores de interesses de quem pretendia
Parabéns a V. Ex•
vender incineradores.
.
. . ~ O SR. FRANCISCO-ROLLEMBERG- Agradeço a y.
Outro exemplo de· doença transmissível é a AIDS, tida _ EX' o aparte que faz em apoiamento ao meu discurso. V.
e havida como decorrência de um vírus de resistência diminUta
Ex• já apoiOU, Indusive;o rileu projeto na Comissão de Assunque, com poucos segundos exposto ao ar, morre, desaparece.
tos Sociais, e conhece do meu cuidado, do meu esforço para
Os hospitais de moléstias infecto-contagiosas estão repleque isSo viesse a ocorrer, considerando, Senador Magno Bacetos de casos de meningite, febre tifóide, difteria, entre outras
lar, que os nossos hospitais, no-interiOr do Brasil, estão localidoenças transmissíveis também atravéS-do lixo hospitalar, para
zados e.m cidades _que não têm serviçoS de esgoto sanitãríó.
não falar na tão decantada infecção hospitalar que, de uma
E· posso citar um deles. que é um hospital de referência no
certa forma, hoje seleciona germes reSistentes à maioria dos
meu Estado, cujos esgotos-correm pelas valetas, pelas bordas
antibióticos conhecidos e que vem provocando tantas mortes
das calçadas, sendo os líqufdos diluídos na água de uso comum
quantas doenças que já apartam nos hospitais~
que atravessa a -cidade até cair em um dos seus rios, que
O meu pronunciamento desta manhã, Sr. Presidente, tem
está contaminando o povo da cidade de Riachuelo conl cólera.
como objetivo ressaltar que o ConselhO Federal-de Medicína E não há dia que se chegue naquele hospital e não sejam
não conhece o meu projeto; se o conhece, preferiu ignorá-lo, encontrados alguns coléricos- feli:iffiente qUase todos salvos
e não o conhecendo apóia aquele projeto qu-e gerou tanta
pela experiência da equipe que lá se encontra - , o ·que tem
celeuma nesta Casa, ·ao dizer:
causado uma apreensão muito grande, não só pelo que a
doença representa, mas pelo fato, da maior importância, que
"Só o que sobra da satisfação das necessidades
aquele rio constitui a fonte de subsistência das populações
humanas vai para o lixo. A~sim -é corii a vida, assim
ribeirinhas, que lá pescam para conseguirem o alimento para
também é com os hospitais, postos de saúde, ambulaa sua manutenção e que vivem das suas águas.
tórios. Esse lixo, no entanto, não é um lixo comum:
Mas, Sr. Presidente, Srs: Senadores, voltei ao assunto,
em boa parte, é lixo contaminado, patogênico, que
porque o relator que renegou o seu parecer favorável hoje
deve merecer um tratamento especial das autoridades
ocupa o Ministério da Saúde: é o nosso ex-colega Jamil Hadpúb_licas."
dad, que, certamente, lerá este artigo, em que o ConSelho
Foi eXatamente üm argumento contrário a eSse que levou
Federal faz um alerta: "Sem leí federal, estados discutem
esse meu projeto a ser arquivado -embora tivesse merecido
normas~'. E esse artigo nos dá um exemplo muito interessante
um parecer favoráVel do então Ministro Jamil Haddad, que
é uma pena que o Senador Almir Gabriel não esteja aqui,
posteriormente esQueceu-se de seU parecer.
agora, para prestar esse depoimento:
Agora, o Conselho Federal de Medicina, atrav~s <!ªAsso"Beléffi te-m 67 hosPita-iS-e clínicãs que produzem
ciação Brasileira de Normas Técnicas, requer se faça uma
legislação, para que se possa cuidar desse problema da maior
5,5 toneladas de lixo por dia. Em fins de 92"- quer
gravidade - embora muitos não o vejam· assim - eSquecendizer~ no aDo paSsado, há um mês -"foi inaugurada
do-se de que essa legiSlação já forprópósla à esta Cãsa: ·
á uSina de- ínCineração de resíduos de alto riSco, a 16
Preocupa-nos aqueles trabalhadores, mão-de-obra desquilómetros do centro da cidade, destinada exclusivaqualificada, a correrem rua acima, rua abaixo, atrás dos carros
mente ao lixo hospitalar. Antes dela, o lixo dos hospide lixo, a pegar lixos !Dai acondicionados em sacos de plástico
tais ia para _um aterro sanitário. A usina tein capaci_ou de papel, contaminando-se com agulhas que foram usadas
dade ... A úrtiCa exceção da cidade é o hospital univerpor toxicômanos, coléricos, diftéricos, pacientes com tifo, salsitário João de Barros Barreto, esp6ci3.tízado em molésmoneloses. E diz-se com a maior desfaçatez: esse lixo não
tias infecto-contagioSas-. Lá, o lixo contaminado é levacontamina, não merece uma atenÇão maior.
do ao íricinerador do hospital. Explica-se. O hospital
Daí por que registro, neste instante, a posição já renova-Barros Barreto é -o úriíCo _c_entró de referência de AIDS
dora do Conselhd Federal de Medicina de voltar atrás nas
no Pará, e ainda recebe os doentes acometidos de cólesuas críticas e solicitar· que haja uma legislação nesse se_ntido.
ra. Nele as fe~es recebem cargas de hipoclorito antes
de serem despejadas na rede pública."
O Sr. Magno Bacelar- Permite-me-v. EX' um aparte?
Presidenie,_·O assunto parece ser de somenos imporO SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Com muita hontância. e eu não voltaría a ocupar·a tribuna do Senado neste
ra, nobre Senador.
instante para falar daquele projeto, após os dissabores por
que passamos eu e V. Ex~, o Presidente do _Senado, Senador
O Sr. Magno Bacelar - Nobre Senador Francisco RoMauro Benevides, que precisou ocupar a tribuna para defenllemberg, V. Ex~ aborda um assunto que, não sei por que
der esta Casa, e eu para defender o meu projeto, se o própriO
a imprensa não se ocupou dele ainda, não chama a atenção
do cidadão comum. Mas aqueles que participaram ou partíC1~ - Conselho não voltasse a_ reclamar, com veemência, uma lei
federal para que se tratem os resíduos hospitalares e que
pam da adminiStração pública municipal e que têm uma noção
impeça que aqueles resíduos, trabalhados pela mão-de-obra
de saúde sabem que esse problema é dos mais graves em
desqualifiCada, d~ pessoas que não conhecem daquelas doennosso País. Infelizmente, há um grande número de habitantes
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Ças, tornem-se portadores dessas mesmas moléstias por não
condições de delas se defender~m.
Era o que tinha a dizer, 'Sr. Presidente.

~m

Durante o discurso do Sr. Francisco Rollemberg,
o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (NaborJúnior)~Concedo a pala·
vra ao nobre Senado~ Magno Bacelar.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)_- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, tive oportunidade de apartear o nobre Senador Francisco Rollemberg, saudando•o_pela importância do_
conteúdo do pronunciamento que fazia, e pretendo, Sr. Presidente, seguir na mesma temática, que é a saúde pública no
Brasil.
S. Ex~ falava do lixo hospitalar. Em São Luís do Maranhão, há 4 anos, quando assumia a PrefeitUra o Prefeito Jackson Lago, já providenciava ele para que o lixo hospitalar
fosse incinerado e. coletado em carros e-speciais, evitando,
assim, a contaminação. Mas são bem poucos, no Brasil, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, os administradores públicos que
têm essa visão.
Mas, Sr. Presidente, estamos às _vésperas de votar aqui
a reforma fiscal; e nela está inserido o IPMF, que busca fornecer ao Presidente da República, ·ao Poder Executivo, recursos
para o combate às altas taxas de analfabetismo no Brasil e
também para a saúde; recursos destinados à educação e à
saúde.
Ao longo da minha vida parlamentar, tenho procurado
seguir o exemplo do nobre Senador João Calmon, defendendo
a educação,- pois tive a honra, no início'da minha carreira,
de ocupar a Secretaria de Educação do Maranhão.
No momento em que as cidades passam por verdadeira
explosão demográfica, le"vado pelo êxodo rural o homem do
campo se deslocou para as cidades, vive em palafitas, debaixo
de pontes, sob viadutos etc. E, o que é mais grave, a falta
de saneamento básico nessas cidades agrava em muito o problema da saúde em todos os recantos dei Brasil. Uma das
medidas mais necessárias para'que se cuidasse da saúde preventivamente seria o saneamento básíCq dessas cidades, o
esgotamentO sanitário e o serviço de áS_~-~ L(r_atadas. -.
Os índices no Brasil são alarmantes com relação a esses
problemas. No Norte do.Brasil, apenas 2% da população
das cidades se beneficiam de serviços de_ e~gotamento sanitário; em São Luís do Maranhão, capifal do rrieu-Estado, apenas4% da população é servida por serviços_~e esgota~ento sanitário, e apenas 40% têm águ~ PC?tável em suas casas.
'Daí. Sr. Presidente, o número alarmante da contaminação pela cólera e outras doenças que proliferam e se propagam sobre a lâmina d'àgua. Não res_ta ltpopulação pobre,
flagelada e. marginalizada _das nossas cap1tais, outro espaço
senão as margens dos rios, dos braços de m<,lr, onde se aglome~
ram em palafitas. em que se diz morar e, na realidade, não
existem casas, apenas paredes e coberturas, se ao ser humano
não é fornecido um serviço de esgoto_ e de 4gua tratada. _ _
E é sobre esse assunto, aproveitando ainda, como disse
o tema do discurso do nobre Senador Francisco Rollermberg,
que venho advertir esta Casa.
Estive- ollteni no Ministério dó B-éU-EStar Sod~ü e fiqu_ei
profundamente impressiOnadO com a quantidade ínfima de
recursos destinados ao saneamento básico em nosso País.

1~3

Sr. Presidente, temos- pOr dever propiciar ao GOverno
recursos necessários, pelo _menos,_ a __ftm de que se eyite a
COntaminação constante das nossas populações pobres e que,
em última análise, encarece muito m3is as despesas com a
saúde quando o Brasil inteiro está atento aos preços dOs medicamentos e à luta que trava o Ministérío da Saúde com relação
aos preços dos remédios.
O homem, que não tem o que comer, muito menos terá,
Sr. Presidente, recursos para tratamento de saúde. As A~H
__,.Autorização de Internação Hospitalar- se transformaram
em comércio. em manipulação política, em quase todo o território nacional. Então, a soluÇão a ser encontrada, através
do saneamento básico, do esgoto sanitário, é ·a de se evitar
que as doenças se proliferem numa população combalída pela
fome e pela necessidade.
O Sr. Ronãldo Aragão- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Magno Bacelar?
O SR. MAGNO BACELAR - Concedo a aparte a V.
Ex~ com muita honra.
O Sr. Ronaldo Aragão- Ouço com atenção o pronunciamento que V. EJt' faz. hoje, que é da maior importâ:ncia
não só para o Estado do Maranhão, como também para todo
o Brasil. Quero me reportar aqui, que Porto Velho, capital
do meu Estado, que é Rcmdônia, hoje deve ter em torno
de 350.000 habitantes, e tem 6% de saneamento básico. Entendemos por que o Governo gasta tanto dinheiro com as AIH,
cjúando é necessário que se faça, urgentemente, uma campanha para a implantação do_saneamentob~sico no Brasil. Com
o saneameõ.to básico o que aconteceria? Melhoraria a condição de saúde da população e o gasto público com internações
nos hospitais também diminuiria. V. Ex~ tem razão quando
se refere às AIH como um fator de manipulação política,
pois no meu Estado é o que está ocorrendo; o Governo do
Estado está trocando o apoio e até fazendo pressão sobre
os municípios quando entrega uma parte da Alfi,__ que el-a
do serviço- público, para beneficiai" seus apadrinhados. Isto
será tema de um próximo discurso que farei nest~ Casa- a
reSpeito dessa situação em q_u~ hoje est~~~ yivendc:> DI? Estado de Rondónia, que é o apadrinh~m~nto, através da ~lfl.,
feita ã hospitais do Estado de Rondônia. Quero, nesta.oportunidade, parabenizar o discurso oportuno de V. Ex~. chamando
a atenção, maiS -uma vez, p3ra o fato de que o problema
do Brasil não é abaixar o preço dos remédios, mas implementar a saúde preVentiva, através da implantação do serviçO
de saneamento básico. Com isso. dimínuiiía"mos todo esse
o Brasil, das internações, das AIH. Assim, o d~nheiro público
seria bem aplicado. -1

O SR. MAGNO BACELAR - Agradeço o aparte de
V. Ex~. que engrandece o meu discurso que não tem grandes
pretensões, senão o de fazer mais um alerta ao Governo das
necessidades que temos de tomar medidas urgentes.
Um outro assunto que me assusta muito é o açodarncnto
·com que a clas:5e política pretende tratar do plebiscito, com
relação à forma de governo. Cria-se um_a .expectativa muito
grande p,erante a Nação _brasileira, quando_ todos sal;lemos
que não é a forma de governo, que- nãO. mais um motlismo
que irá solucionar os grandes problemas brasileiros. A popu~
lação está carente de alimentos, de saúde,. de educação_ e_
muito pouco está ligando pãra mais uffiá panacéia que se
cria em torno da forma de governo, corno se fosse um fórmula
mágica para a solução dos grandes· problemas nacionais.
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Discussão em turno único do Projeto de Lei da
Mas. no inicio do aparte, V. Ex• dizia que me reportava
ao Maranhão. Não, nobre Senado_r, reporto-me ao Brasil.
Câmara n' 50, de 1992, (n' 4.621/90, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
Disse, no início do meu pronunciamento, que, no Norte do
País, apenas 2% da população é servida por esgotOs sanitários,
dispõe sobre a criação de Escolas TécniCas Federais.
e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
e isso realmente deixa muito a desejar.
Com relação às AIH, antigamente, os políticos do inte- Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interri.o,_designo
rior, Deputados Estaduais caracterizávam.:se-CbrfiO-empreio nobre Senador João Calmon, para proferir parecer em pleteiros; hoje, são donos de hospitais. Dizia-me o Governador
nário.
Edison Lobão. numa das últimas oportunidades_ que tive de
O SR, JOÃO CALMON (PMDB- ES. Para emitir pare·
falar com S. Ex", que o maior drama da sua administração
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, de autoiia do ~oder
era cm relação à distribuição das AIH, tal o volume de recursos
Executivo, a Proposição em aôálise foi encaminhada à Câmara
inocuamente aplicados, quando todos sabemos que saúde deve
dos Deputados pela Mensagem n~ 103, de 20 de fevereiro
ser tratada preventivamente. E, hoje, trago à Casa este assunde i990, onde recebeu·o n' 4.621, de 1990, e foi devidamente
to, porque me proponho a emendar a reforma fiscal, quando
aperfeiçoada e aprovada pelo Plenário daquela Casa a 20
tivermos a opOrtunidade de estudá-la, para que maior quantide maio de 1992.
.
dade de recursos seja destinada à saúde preventiva, basicaNo Senado Federal, com Õ no: 50, de 1992. O Projeto
mente ao saneamento das cidades bras_ilciras.
de Lei da Càrriara veio pata esta Coniissão, que deve opinar
Temos visto, ao longo dos últimos anos, a televisão, com
sobre o seu mérito.
a força da imagem, mostrando as nossas populações bebendo
O objetivo do-Projeto é dar seqUência a:o Programa de
água de barreires, onde lava-se o cavalo, lava-se a roupa,
quando existem; pois, com a falta de reservatórios, passarri - Expansão e Melhoria _do _Ensino Técnico de nível médio e
atender às diretrizes fixadas no I Plano de Desenvolvimento
a sofrer da sede, inclemente no sertão nordestino.
Nacional da Nova República que, em grande pa~te, já foi
No momento em que o Senador FranciSco Rollemberg
implementado e que deve ter continuidade, no atual Governo,
iniciOU a seSSãó--âe hoje, tratando da sa_údc_, cu não estava
com a criação de 63 Escolas Técnicas Federais.
inscrito, mas me propus a dar scqüência à lista de oradores,
Em sua Exposição de Motivos, o então Ministro da Edupara um assunto que reputo, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
cação, Deputado Carlos Santana, enfatiza que "essa medida
dos mais relevantes.
contribuirá, certamente; para a democratização das oportuPre_cisamns_Levar o Governo Federal a atender às necessinidades e melhoria da qualidade desse ensino, além de propidades da nossa população, quc_r_no Maranhão, no Acre, no
ciar ao cidadão formação que o capacite a atuar, de forma
Amazonas ou no Rio Grande do Sul, porque, pelo número
efiCiente, em benefício da sOciedade brasileira ...
de ordem. o Sul. do País é o terceiro mais mal servido, preceO Proje_tO _prevê timibénl a criação -dos cargos, empregos
dido pelo Norte e Nordeste, onde as populações sequer conhe:e funções correspondentes às necesSidadeS das nOvas escolas.
cem o sistema de esgotos.
ESpecifica também que elas serão mantidas pelo MEC e defme
Nesse sentido, apresentarei emenda e espero contar coin
sua estrutura administrativa, ressaltando que o funcionamento
o apoio dos nossos queridos colegas, porque reputamos que
delas só se dará com a existência dos recursos financeii'Os
é muito- mais sério tratar da saúde e da mortalidade infantil
necessários·.
do que tratar de regime de governo, num momento em que
2~ Parecer
o País clama por providências mais sérias.
Do exposto, percebe-se o alcance social da medida que,
Era o--q-ue tinha a diZccr, Sr. Presidente.
se aprovada, beneficiará cidades de todos _ os Estados brasileiros e significará ímp5?r!ante apOrte para a formação profisCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
sional e técnica de milhares de brasileiros, o que, sem dúvida
An-J!r Lando - Beni Veras- César Dias - Darcy Ribei- alguma, poderá contribuir efetivamente para o desenvolviro - Flavtano Melo - Gerson Camata - Guilherme Palmei~ mento económico do País, que carece de mão-de-obra com
ra- Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Frei- formação técnica de nível médio.
Não vendo óbices quanto a sua constitucionalidade e juritas- Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior·- Joao Calmon Jonas Pin~eiro- Júnla Marise- Levy Dias- Lourival Baptis- dicidade, manifestamo-nos favoravelmente em relação ao méta- Márc1o Lacerda- Marco Maciel - Marluce Pinto - Mei~ rito do Projeto.
3- Voto
ra Filho - Moisés Abrao - Nelson Carneiro - Ronaldo AraPela aprovação, com as seguintes emendas:
gl!o - Wilson Martins.
Emenda no I-R
Art. 1\' Ficam criadas, na forma dos Anexos I e II desta
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Esgotado o temlei, setenta e qma esça)as técnicas federais, respectivos cargos
po destinado ao Expediente.
"
_
Presentes_ na Casa 34 Srs. Senadores,
e funções, consoante o Programa de Expansão e Melhoria
Passa-se à_
do Ensino Técnico- PROTEC.
ORDEM DO DIA
Emenda n" 2-R
Incluir
no
Anexo
1 - "Proposta de criação das Escolas
Item 1:
técnicas federais'':
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 50, DE
64- Porto Velho- RO
1992
.
•.
65 -Boa Vista :::_ RR
(Em regime de urgência, nó~ terffiós do art. -336
66- Breves- PA
c, do Regimento Interno)
'
67 -Santarém - PA
0_

_

7

"
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essa matéria, contrib_uirido, assim. para o desenvolvimento
do meu Estado do Amapá.

68 - Itaituba - PA
69 - Palmas -TO

70 - Castanhal - P A
71- Abaetetuba- PA
O Relator desse Projeto foi, inicialmente, o SenadOr Coutinho Jorge.
Este é o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O parecer do
Sr. Relator conclui favoravelm~nte ao projeto e S. Ex• apresenta duas emendas.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto e das emendas, em turno único. (Pa_usa.)
Não havendo quem Ee_ça _a_palavr;t, encerro a discussão.

A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE(Nabor Júnior) -Item 2:
PROJETO DE LEI J?i\ CÂMARA N• 143, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, .c, do
· Regimento Interno.)
Discussão, em turno únicn, do Projeto de Lei da
Càmara n' 143, de 1992, (n' 3.!04/92. na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
dispõe sobre a criação do Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal do Amapá, e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno,_
designo o nohre_Senaçlor Jonas Pinheiro para proferir
o parecer em plenário_
-_,
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Para emitir parecer. Sem revisão do orador'.) ..:....sr. Presideiúe, Srs. Senador.es,
antes de emitir o pa:recer, eu gostaria de manifestar a minha
satisfação pela chegada deste momento de magna importância
para o Estado do Anlápá. O Presidente da República; finalmente, sensibilizado, em virtude de nume~osas gestões que
fizemos, por 'intermédio do-rylhiistro da E.ducação, houv~ por
bem encaminhar um projeto de lei propondo ao Congresso
Nacional a criação-do Quadro de Pessoal da Fundação Universidade do Amapá.
··
.. . .
Ora, Sr .. Pr"esideôie~ essa matéria, como disse, é da maioi"
importância, porqUe a: ~pioVâção desse ·p;rojeto possi~ilita"rá
uma maior autonomia de possa jovem universidade, um maior
rendimento em seus trabalhos, maior independência, mais
recursos, mais condições de trabalho para que se processe,
de forma ma"is efetiva, ·a educação de 3~> grau em nosso Estado.
.modo, Sr. Presideiite, (iue o projeto encamirihado
por Sua Excelência ao COngresso atende perfeitamente ãs
ne~ssidades iniciais de nossa U niversid~4e. Propõe que os
çargos criados sejam qc~pados ao longo de 3 anos, o que
está bem de acordo com. ~s nossas necessida,_des e conveniên-

o·e

cias.

'

'

_ Janeiro de 1993

--.

.

Assim, Sr. Presidente, após ter sido o projeto aprovado
na Câmara dos Deputados, conseguimos colocá-lo_ em regime
de urgência nesse períOdo extraordinário de convocação do
Congresso e ele chega ao Senado Fedend depois de haver
recebido pareceres favoráveis de todos_o.s.órgãos do Executivo. E não podia ser. diferente a minha posição, exatamente
por ser a posição de quem lutou denodadamente para que
chegasse esse dia, o meu parecer não podia ser diferente dos
demais, não poderia ser contrário de maneira nenhuma.
Meu parecer é favorável, com apelo_ aos· nossos Pares,
aos nossos _COlegas Senadores, no sentido de que aprovem

O SR. PRESIDENTE (Nabor J uni o r) -O parecer conclui
favoravelmente ao projeto.
Completada a instrução da- matéria, passa-se à discussão
do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
O Sr. Ronaldo Aragão- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Tem a palavra
V. EX'

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB - RO. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
não é-propriamente para discutir o pi-ojeto da UniveÍ'sidade
do Amapá, mas para dar o meu testemunho da luta árdua
e constante que, desde que chegou a esta Casa, o Senador
Jonas Pinheiro tem empreendido para a conclusão dessa matéria.
Quero aqui, de público, do plenário do Senado, testemunhar essa luta, que é do pessoal da Universidade do Amapá
e cuja conclusão começã agora, _e dar os meUs parabéns ao
Senador Jonas Pinheiro, que tão bem representa o Estado
do Amapá.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Continua em
discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem queira faz_er use da palavra, encerro
a discussão.
Não há quorum para -votação: Ein conseqüência, -o item
2 da pauta fica adiado para a_ próxima s~ss3.o ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item 3
PROJETO DE lEI DA CÂMARA N' 153, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Càmara n• 153, de 1992, (n' 3.465/92, na Casa de ori. gem)f de iniciatiVa do Presidente da República, que
cria cargos na Carteira· Policial Feâetal. (Dependendo
de parecer.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Í~terno, designo
o Senador Magno Bacelru:: para proferir parecer sobre o projeto.--- O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. S~na
dores, chegá para exame desta Casa. através da Mensagem
do Sr. Presidente da República de n' 911192, o projeto que
me _compete relatar, e que se destina à criação de ,cargos
na Polícia Federal.
_ Examinando a exposição de motivos, Sr. Presidente, e
soÇlretudo porque dentro do modismo nacional se passa a
discutir pena de morte, quando,-na realidade, o que se tem
é que combater a fome, a miséria e equipar os nossos órgãos
de repressão, somos favoráveis ao projeto, Sr: Presidente,
concluindo favoravelmente pela substituição do anexo enviado
ao Senado, através do n• PS-GSE 12193, do I' Secretário da
Câma"ra dos Deputados,__que corrige algumas falhas do projeto
óriginal.
O parecer é favorável.
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -0 parecer conclui
~tur~i~ do poder, J?Oré~ "não tinha nenhuma tenacidade para
favoravelmente ao_ projeto.
· ad_!ll~mstrar. Esta e a mmha visão sobre as críticas que estão
Completada a instrução da matériã; pass·a-se à discussão
fazendo contra o Ministro Lázaro Barboza <iue é Um-·~homem
do projeto, em- turno único.
·
honrado, já foi Senador, SecretáriO de Governo do Estado
Em discussão.·(Pausa.)
·
de. <?o~ás e é Deputado Fed"eral. LãziuO Barboza, hoje, -é
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Mm1stro de consenso, inclusive seu nome foi indic_~~o pela
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum.
Bancada do PMDB e, pela sua tradição, força, magnitude
de t~a?a~h? e de ho_mem honra~o, _S. Ex~ foi escolhido para
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A Presidência
o Mm1steno da Agncultura. Hoje fazem-lhe acusações.
retira os itens 4, 5 e 6 .. da pauta, nos termos do art. 175,
Estamos no processo iriié:ial de Governo do Presidente
e, do Regiinento Tntetno.
Itamar
Franco. Alguns I\:finist~rios. ainda estão processando
São oS seguintes os itens :ã.diados:
o seu futuro trabalho, como é o caso do Ministro Lázaro
-4.
Barboza. S. E~ assumiu o Mirifstério quando o -ex-Ministro
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 157, DE 1992
dizia que o País produziria- uinã.·stJpersafra. Isto era apenas
(Em regime de urgéncia. nos termos do art. 336,
ma_rketing e foi denunciado por alguns senadores entre eles
c, do Regimento- Interno.)
o noss~ querido Ronaldo Arag~o. Na realidad~. era puro
Discussão, em turno único, do ProjetO de Lei da
marketing.
Câmara n' 157, de 1992, (n' 3.423/92, na Casa de ori·
Com o Ministro LázarO BãrbOza não é assim. S. Ex~
gem), de iniciativa do Presidente da República, que
é um Ministro que realmente entende d_o campo e vai resolver
dispõe sobre a organização e o Funcionamento do Conos nossos problemas. Acredito sim que virão as medidas de
selho Monetário Nacional. (Dependendo de Parecer.)
!mpacto mas, ap_ós elas terem sido estudadas, porque Lázaro
-5Barboza sobrevtveu no momento das maiores safras deste
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 105, DE 1992
País quando era, então, MiilíStro, o Sr. Íris Rezende e Lázaro
(Em regime de urgêrfciá, -nos -termos do art. 336,
"c", do Regimeiito Interno)
___
· Barboza oCupava a Secretaria do Ministério.
Discussão, em turno único, do Projeto -de Lei do
O Sr. Ronaldo Aragão- V. Ex• me concede um aparte?
Senado n' 105, de 1992, de iniciativa da CPI-FGTS,
.. O SR. CÉSAR DIAS- Pois não, nobre Senador.
que dispõe sobre o. Fundo de Garantia por Tempo
O Sr. Ronaldo Aragão- Queró aSsociar-me_ao discurso
de Serviço e dá outras providências. (Dependendo de
de V. Ex\ quando vem aqui. nãO ém defesa, mas relatar
Parecer.)
a veracidade do propósito com que o_Ministro Lázaro Ba;rboza
-6est~ à frente do Minisçérlo d~ Agriq1l.tura do Brasil. As ações
ME~SAGEM ~· 92, DE 1993
,
(Incluída em Ordem do Dja nos-termos do art. çontra o seu MinistériO~ desde qüe foi guindado _à condição
de Ministro, são cO.ilsta_ntes e féitas por aqueles que têm inte336, "c". do Regimento Interno.)
Mensagem n' 92, de. 1993 (n' 29/93, na origem), através resse na política agrícola do PaíS. Essas campanhas contra
o Ministro da Agrl~ultura vão perdurã.r, porque esses grupos
da qual o Presidente da República solicíta a1,1tpri.zação para
contratar operação de crédito externo, com garantia da União, nã9 ~ceitam mudanças na diQâori}ica .d.a política agrícola no
no valor de sete milhões, novecentos e quarenta e cinco mil Brasil. Recordo-me que, há a~gum tempo, o ex-Sen_adOJ; Paqlo
Guerra. de Pernambuco, disse que se o Ministério da Agrie duzentos e setenta e sete dólares norte-americanos, entre
cultura fosse extintõ, só tàmãríàiii Conhecimento do fato os
a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
- CODEVASF e a Empresa Húngara de Comércio Exterior que lessem o Diá~io Oficial. Entendo que o MinistériO' dã
e de Empreeendime.ntos para Exportaç-ão - - AGROIN- AgricUltura é um órzão ~e impoitàp.cia furldaffientâl para debelar a crise brasileira e cqmbat~r a jnf].açãQ .. O Ministro J;..ázaVEST, para os fins que especifica. (Dependendo de Parecer.)
r<;> Barboza, que, como disse muitp bem V. E~. é conhecedÕr
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Esgotadà a maté· dos problemas da agricultura brasileira, pois é plantador de
ria cOnstante da Oidein do Dia.
··' ·
grãos em Goiás, n'o' Ceiltró.;:Oésté, quer· combater os vícios
Volta-se à lista de oradores.
que exiStem na política do MinistériO da Agricultura e, por
Concedo a palavra ao nobre Senador César D-ias.
isSO;tem sido alvo de constantes críticas, muitas delas infundaO SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. Pronuncia o seguinte das. O MinistériO dã: Agricultura, em tempos remOtos, cOmo
discurso_. Sem revisão do orador.) ~sr. Presidente, SrS. Sena- lembrou muito bem -v. Ex~, vivia da mídia eletrônica brasidores, venho à tribuna nesta manhã para falar sobre as levianas leira, anunciando sempre supetsafràs. E tudo isso na mídia
acusações qU.é tem sofrido oMiriiSfro da AgriCultura, do Abas- brasileira. E, quàildo -se vai ·apurar- a "realidade, a coisa é
comple~amente diferente. Já foi dito aqui, várias ve~es, qüe
teciní.entó e da Refórnia Agrá'ria, Lázaro Ferreira Barboza."
Pelo que observamos durante vários diaS, incessantemen- é preciso mudar a política agrícola do País. Um dos caminhos
te alguns jornais do Estado de São Paulo têm feito algumas para que- o Brasil possa sair da crise em que se encontra
acusações que acreditamos ser bastante infundadas. São acusa- é o ·a:poió inaciço à sua agricultura. É o que tem procurado
çõeS levianas e que não atendem, neste momeitto, ao interesse constantemente, diuturnamente, o Ministro Lázaro Barboza
nacional. DigO Cfue támbém são acusações vazias, porque nada e por isso come_ça a incomodar. _As críticas feitas ao seu Minis-constantes. Nesta_ oportunidade, queremos associai-nos a V.
dizem, na realidade, do Ministro. Eles dizem que S. Exa,
Ex~ e dizer que o-Ministro Lázaro Barboza _terá todo o seu
até o momento, não fez nenhuma medida de impacto no seu
ministério. Ora, estamos agora -após o processo de impeach- apoio na defesa do seu Ministério, qu~ é uma pgJítica feita
ment -numa situação completamente diferente à do Governo com a orientação do Presidente Itamar Franco. O Presidente
quer mudar, quer dar outra dinâmica não s6 ao setor agrlcola,
Collor. Não queremos tomar medidas de impacto como fazia
o presidente anterior, que era uma pessoa que adorava a mas a todos os setores brasileiros. Com isso começa a incarno-
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dar. E um dos incómodos é a política que está sendo implantadada pelo Ministério da Agricultura. Parabenizp V-:- Ex"_,
mais uma vez, com o ptOfiúncianiento -oportuno com que V.
Ex~ faz, no dia de hoje, no Senado da Repúb1ica. Muito obrigado.
o SR. CÉSAR DIAS- Nobre Senador Ronaldo Aragão,
agradeço as suas palavras, porque V. Ex~ tem sido um Senador
que realmente combatia a política do antigo 'Minlsféiíó da
Agricultura.
_
__ _____ _
Sabe V. Ex~- e também confia- que haverá mudanças
para melhor, porque Lázaro Barboza é um homem essenc~almente produtor.
_ .- _ _
-. _
- .
É um político direcionado para agncultura, para fronte1ra
agrícola da região Centro-Oeste.
_
Esses interesses de alguns iconoclastas do poder que querem denegrir -a imagem de ministros - e que pouco tempo
atrás tiveram sucesso, fazendo a ''fritura'' do Ministro Gustavo
K.rause - conseguem;-realmente, criar uma situação incómoda para os Ministros.
_-_
Agora, aqui, vamos de~ender o Ministro. Lázaro Barboza
para que possa dar continuidade ao seu projet?_·_ ~~alm_ente,
tomará medidas de impacto, mas não no pnme_Ir_o ~Ia ou
no primeirO mês que·· assume o-:Mlriistério, mas sim através
de estudo, porque é, realmente, um conhecedor do assunto
e, como tal, jamais poderia, de uma maneira abrupta, chegar
ao Ministério e começar fazer sucesso na mídia, como querem.
O Sr. Nabor Júnior- V. Ex~ me permite um aparte?
O SR. CÉSAR DIAS- Ouço V. Ex• com praíer.

O Sr. Nabor Júnior - Senador César Dias, quero me
associar às manifestações de V. E~_ e_!!! -~Oio à atuação do
Miniiftfo Lázaro" Barboza -à frente do Minístério da Agricultura. Venho acompanhando o noticiáriO-da imprensa e tenho
verificado que está-se fazendo um processo de desgaste do
Ministro Lázaro Barboza perante a opinião pública e, sobretudo, perante o Presidente da República, Dr. ~tamar Franco.
Essa campanha se o-rigina em alguns setores mconformados
porque o Estado de Goiás teve o privilégio _de indicar o se?
representante para dirigir aquela importante _Pasta da Admtnistração Federal. Não é só o fato de ser_ o Ministro f..ázaro
Barboza goiano que está motivando essa campanha de descrédito não; é, tambt!m, o fato de ser um homem humilde, um
homem popular c ser o homem que abre as portas de seu
Ministério para todos.ãqueles que o procuram. Isso incomoda
alguns setores da agricultura de estados poderosos, principalmente no Ccntio-Sul do País. Nós podemos detectar que essa
campanha vai deteriorando cada vez mais'! imagérii do M"inistro perante o Presidente da República e a sociedade brasileira.
Mas, o que eu quero dizer é que o Ministério da Agricultura
é um órgão que só pode apresentar resultados positivos se
também contar com o indispensável aporte de recursos dos
ministérios da área económica. Recordo-me que, certa vez,
quando exercia o Governo do Estado_ do Acre e era titular
do Ministério da Agricultura o ilustre_ e valoroso Senador
Pedro Simon, solicitei uma audiência a S. E~ Para reivindicar
alguns benefícios para a área agrícola do meu Estado. S. Ext
me respondeu, naquela ocasião, que, infelizmente, era um
Ministério vazio e que dependiam, basicamente, dos ministérios da área económica. Não geravam recursds·e rtão arreca~·
davam nada. Apenas coordenavam as atividades agrícolas do
País; dependiam de recursos do Banco do Brasil para financiamento da safra agrícola; dependiam de uma política de preços
mínimos que não está a cargo do Ministério da Agricultura;
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dependiam de vias de escoamento para a comerdàlização da
safra, que não depende do Ministério P<!_Agricultura e sim
do Ministério dos Transportes. E que -havia uma série de
fatores inibindo um melhor desempenho dessa importante
Pasta que integrante da estrutura administrativa do Governo
Federal. Então, quero dizer que o Ministro Lázaro Barboza
é um homem que está à altura do exercício dessa importante
função. S. Er conhece a área agrícola, porque é um produtor
rural, é um Deputado pelo Estado de Goiás, que é eminentemente agrícola, com uma experiência de yida pública de
mais de 20 anos. Já foi Secretário de Estado, assumiu a Secretaria-Gerai do Ministério da Agricultura, exerceu o mandato
de Senador, por Goiás, durante oito anos e., atualmente é
Deputado Federal. É um homem inteligente, conhecedor de
todos os problemas agrícolas deste País. O que falta para
que o seu Ministério obtenha o sucesso,- que todos nós desejamos -realmente, é um apoio mais explícito da área económica do Governo, para viabilizar as propostas que são apresentadas.
.
Por exe-rripw~ li. há pOucos dias, que é intenção do Ministro da Agricultura Lázaro Barboza retomar aquele projeto
de distribuição de leite, às fami1ias carentes do Brasil, criado
no Governo José Sarney, e suspenso no Governo Fernando
Collor de Mello. A implementação desse projeto exige recursos. O Governo tem que investir nessa área, para comprar
a prod_ução de leite das cooperativas, das êmpresas de Iaticí- nios. No meu Estado, por exemplo, existe uma empresa de
latiCínios- que, hoje, está produzindo cerca de 30 mil litros
de leiteldia. No entanto, só estão sendo comercializados cerca
de 12 mil litros, e 18 mil litros estão sendo transformados
em queijo ou em subprodutos do leite, que se tornam inacessíveis ao consumo da população, devido o seu baixo poder
aquisitivo. Ninguém, hoje, tem dinheiro suficiente para comprar queijo, iogurte etc. Na época do Governo Sarney, quando
havia o programa de distribuição de leite para as fam11ias
carentes, esse programa adquiria o excesso de produção da
CILA - Companhia de Laticínios do Estado do Acre e colocava toda a produção no mercado e, com isso, os prod
- res se sentiam estimulados para aumentar a produção e
melhorar o seu plantel de gado leiteiro. Pois bem, agora está
acontecendo um problema: o Governo Cotlor desativou o
programa e hoje estão sobrando em torno de 15 mil litros
de leite que não têm condições de serem comercializados.
Isso está acontecendo também em outros Estados. Por isso,
o Miilistro Lázaro Barboza está propondo ao Governo a retomada desse programa de distribuição de Ieíte às farprlias carent(;!s. Mas isso,_(epito, depende de recursos, e o Ministt!rio
da Agricultura não tem recursos. Há também um outro problema: o financiamento para a próXima safra. O Ministério não
dispõe de recursos próprios~ depende de autorização do Miniselecimentos de crédito governamentais e particulares para conceder financiamentos para a safra agrícola em todo País. Mas
é suficiente apenas conceder esse financiamento? Não, não
é! Temos que estudar urna forma de conceder, também, juros
subsidiados para a agricultura, sem o que ninguém terá condições de pagar esses financiamentos com juros de 30, 35%
ao mês. Quem é que pode produzir arroz, feijão, milho, f3rinha, carne e outros produtos, fazer um financiamento para
o custeio da safra e depois pagar esse financiamento ao longo
de 8, 10 ou 12 meses, com juros de mais de 1000% ao ano.
É impossível[ É preciso que o a·overno implante uma política
de favorecimento às atividades agrícolas, através de juros subsidiados, com9 havia no passado. Eu lembro que. na época
em que o Banco da Amazônia detinha o monopólio da borra-
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cha, os financiamentos eram concedidos para os produtores
de borracha com juros subsidiados de 7% ao ano. Não havia
correção monetária, e todo mundo pagava os seus financiamentos. Depois da adoção da correção monetária e juros
reais então, ninguém mais conseguiu pagar, e todos foram
à falência. É o que está acontecendo hoje com a nossa agricul·
tura. Então, a culpa não é do Ministro Lázaro Barboza: é
de todo o sistema. que está inviabilizando as atividades agrícolas no País, com a política de juros elevados que vem sendo
praticada não só pelos governos anteriores, mas até por este
Governo. Este assunto será objeto de um pronuriclamento
que farei ainda hoje no Senado. Muito obrigado pela concesSão do aparte.
O SR. CÉSAR DIAS - Nobre Senador Nabor Júnior,
agradeço a participação-de V. Ex•, que é realmente sabedor
da vida pública do Ministro Lázaro Barboza.
Gostaria de acrescentar que o Ministro Lázaro Barboza
assumiu há menos de dois meses e meio e recebeu o Ministério
numa entressafra; um ministério totalmente desmontado que
vivia de marketíng político e que, rta realidade, não tinha
nenhum plano, nenhum projeto substancial de médio prazo
para a agricultura brasileira.
_
__ _ _
O Ministro Lázaro Barboza está montanáo- o- seu plano
de governo e promovendo um inter~relacionamento entre o
se_u Ministério e o MiniStério da Fazenda, Minis~ériõ do Plane~
jamento e Banco do Brasil. Os_jornaiS,--nÇ> _entanto, insistem
em dizer, há mais de uma semana, que o Ministro_ da Agriw
cultura não adotou nenhuma medida de impacto. Como pode
fazê~ lo em apenas dois meses c meio? Mesmo porque, durante
o processo de impeachment, a própria ífiTefihidade do Go~
vemo dificultou o início das. propostas.
Mas nós não vamos permitir que o Ministro Lázaro Barw
boza seja objeto de escárnio públíco, porque S. Ex~ é um
homem honrado, e acreditamos que fará um grande trabalho
à frente do Ministério na Agricultura._ Estaremos aqui para
defendê·lo.
O Sr. Nabor Júnior- Permite-me V.

Ex~

um novo

apar~

te?
O SR. CÉSAR DIAS - Pois não, nobre Senador.
O Sr. Nabor Júnior- Entendo também, ilustre Senador
César Dias, que já era hora de uma manifestação do Presidente
Itamar Franco a respeito dessa campanha dirigida que se faz,
visando desestabilizar o Ministro Lázaro Sarboza. Creio que
Sua Excelência, o Presidente Itamar Franco~ que é um homem
da maior sinceridade e lealdade para com seus auxiliares,
homem de uma conduta irrepreensível, já deVeria ter desauto~
rizado esse tipo de campanha que está sendo praticada contra
o Ministro Lázaro Barboza. A não ser que realmente Sua
Excelência não esteja s-atiSfeito" cóm o desempenho do Minis~
tro; neste caso, poderia chamáwlo e pedir·lhe francamente,
honestamente, que apresentasse a sua renúncia ao cargo, im·
pedindo, assim, essa campanha dirigida, essa "fritura", que
é extremamente prejudicial: ela tira a tranqüilidade do Ministro, desmotiva a sua equipe e cria espeCulaçáo tio meio agrícola, contribuindo para o aumento dos preços dos produtos
agrícolas. Sabemos que tudo neste País é motiv_o_ de especo~
lação; agora mesmo, a publicação de uma notícia distorcida,
apontando para _um novo pacote económico na época do carnaval, com prefiXação- de preços e salários, foi suficiente para
que todos os empresários imediatamen_te aumentaSSem estupid<!mente o preço dos seus produtos. PreCisOu -o Preside~te
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da República desmentir ontem, de maneira veemente, a fnfor~
mação.
. .
_ .
Uma campanha desse tipo só tende a prejudtcar o própno
Governo-, a economia e sobretudo a agric;:_u_ltura do Pai~~ Ela
cria desassossego não só para a pessoa do Ministro Lázaro
Barboza, mas também para a sua família, seus amigos e o
seu Partido, o PMDB, que, neste momento,. lhe.. empresta
todo o apoio e solidariedade.
O SR. CÉSAR DIAS - Nobre Senador Nabor Júnior,
o Presidente Itamar Franco não é homem de aceitar esse
procesSo de "fritura", como .diz a_ imprensa. Realmente, como
âiz V. E r-, isso desestabiliza qualquer ministro, como desestabilizou o Ministro Gustavo Krause.
A polCtica brasileira sempre foi comandada, em épocas
pretéritas, p9r notáveis, Quando assume um rninistérío unla
pessoa simples, como o Ministro Gustavo Krause e o Ministro
Lázaro Barboza, acontece essa insatisfação por parte de certo
segmento da sociedade.
Precisamos testar primeiramente o plano" de trabalho do
Ministro Lázaro Barboza; mas vamos cobrar do Líder do Governo no Senado Federal uma posição efetiva com relação
ao que está se passando, porque até agora não houve manifestação de descontentamento do Presidente Itamar Franco em
relação a_o_ Ministro Lázaro Barboza. Na realidade, S. Ex•
não djspós ainda de tempo hábil para montar o seu plano
de trabalho.
Sr. Presidente, eram essas ·palavras que eu gostaria de
proferir nesta manhã. Reputo da maior importánCi3. o Minis~
tério da Agricultura; acredito piamente que o Ministro Lázaro
Barboza desempenhará a sua função com tenacidade, probi·
dade, capacidade e, como lhe é peculiar, com caráter e honestidade.
Agradeço aos Senadores N abor Júnior e Ronaldo Aragão
por suas palavras.

Durante o discurso do Sr. César Dias, o Sr. Nabor
lrínior, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.

Concedo a

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB - RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, eu não tinha a intenção de vir à tribuna do
Senado no dia de hoje, mas notícias veiculadas _nos órgãos
de imprensa obrigaram-me a proferir algumas palaVras a res·
peito do assunto que passarei a relatar.
__
_ ___ _
Antes de entrar no pronunciamento propriamente dito,
Sr. Presidente, eu queria aqui, hoje na Liderança do PMDB,
dizer da minha solídariedade ao Ministro Lázaro Barboza.
Esse processo de "frítura" do Ministro começou quando S.
Ex~ enfrentou a antiga direção da CONAB, o órgão responsável no Brasil pelo armazenamento: constatadas algumas irregularidades, demitiu-se essa dirctoria. A partir daí, acentll:ou~
se essa campanha de desestahilizaç_ão do Ministro Lázaro Bar~
boza. O Senador Nabor Júnior lembrou bem aqui o termo
jornalístico "fritura", que está sendo utilizado contra o Minís·
tro da Agricultura e Reforma Agrária.
Na CONAB, o volume de armazenamento e de transpu, ~e
é impressionante. Quando interesses são contrariad;:,s, logo
surgem campanhas insidiosas como essa que -está sendo dirigida agora ao Ministro Lázaro Barboza. Neste momento, es-
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tando eu na Liderança do PMDB, quero deixar registrada
a nossa solidariedade em defesa de S. Ex\ gue hoje tão bem
procura dirigir a política agrícola brasileira.
Sr. Presidente, gostaria de aditar ao meu pronunciamento
o que li nos jornais de hoje. Diz a -ma·nchete: "Banco do
Brasil chama 350 candidatOs aProvados no bistrito Federal".
Parabenizo o Presidente dessa instituição por· essa atitude,
fazendo um apelo para que essa convocação se estenda a
todos os candidatos aprovados no Brasil, que esperam ansiosos
pela oportunidade,____ _
_
_
No meu Estado, o de Rolldónia, há um número significativo de jovens e de pessoas rnaduras,__<!PfQ:'!:ados no concurso
para essa instituição, aguardando ser chamados para tomar
posse. Isso contribuirá para diminuir a pre§_s_ão social no Estado de Rondônía. Tarito-o-Banco do Brasil quanto o Basa
e o Banco do Nordeste têr'n' a obrigá_ç'ão-e a r~sponsabilidade
de amenizar as pressões sociãiS, -hojé gravíssimas no Brasil.
O Estado de Rondônia está sendo muito atingido pelo
problema social. Constata-se a existênciá, ri3 Capital, ·Porto
Velho, de mais de quinze gangues organizadas, que praticam
estupros e assaltos a mão armada a residências, levandO o
terror à população da cidade; e essas gangues· estão proliferando.
Os problemas sociais esião-cré~cendo- q~ase que em progressão geomé'tdCã-Oõo EStadO-de Rondônia. É preciso que
algo seja feito; é preci~o que :6 GóVeí'rio Cio Estado coloque
os pés no chão e comece a ·gç.v_ern<!_r, o _que ele ainda não
fez. Até agora, ele preOcupou-se cotn a· rttfdia, mas, a cada
dia, a situa:çã<f econ6niiCã; financeira; político-social de Rondônia fica mars:- desastrosa.
Sr. Presidente. a _grave crise energétiC~ e a cri:se econô~
mica que hoje se alastram no Estado de Rondônia também
são temas do meu pronunciamento. o- que me surpreende
é saber que os dirigentes, os homens responsáveis pelos destinos da política e da administração do meu Estado, estão agindo
como se lá não existissem pl-obleritas; e eles são tantos! Quando vimoS o Presidente do B3i1co do BraSil autorizar a convocação dos concursados do DistritO Federal para tomarem posse
na instituição, ficamos aniffi-ados e pedimos, insistimos, apelamos no sentido de que ele fizesse o mesmo em relação aos
candidatos aprovados em Porto Velho, contribuindo dessa
forma para a redução. do problema social tão grave e que
poderá tornar-se incontrolável no Estado.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nahor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB=~AC. PronunCia o
seguinte discurso.) - Sr._ Presidente, Srs .. Senadores, é com
satisfação que áproveito a ôpúrtunidade que_ V Ex• me concede, para abordar dois assuntos da maior "irilportânciã para
o nosso pais e, em particular, para a _regi~O AmazôriiCa: a
tentativa de esvaziamento institucional e operacional do Banco
da Amazônia e as dificuldades que o Governo enfrenta para
pôr em prática as diretrizes, anunciadas pelO próprio Presidente Itamar Franco, de forçar a reduçãO das taxas de juros
aplicadas nas operações creditícias intern~( -_
Começo pelo-ponto mais dramático, ~I}l~Ora circunscrito
a uma parte do Território nacional- mas que, embora localizado na grande região Amazônica, tem, f6ttes reflexOs, até
mesmo estratégic_os, na consolidação do desenvolvimento harmónico do Brasil. Começo, portanto, pela' recente decis~o
dos Ministros da áiea ec-oriômica, que errcórlieJidaram às resr
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pectivas assessorias' a realização de estudos para reformular
as atividades do Basa.
A Casa conhece, por certo, a importância e as tradições
do Banco da Amazônia, corito Orgão de fomento e de sustentação económica d"a iegíâo, com sede-em Belém e agências
enl praticamente todos os distantes Municípios. Criado em
1942, na gestão do saudoso Presidente Getúlio Vargas, foi-lhe
destinada a tarefa histórica de implementar o Acordo BrasilEstados Unidos para incentivar a produção de borracha nos
seringais nativos da grande mata. Por aqueles instrumentos,
chamados de "Acordos de Washington" ,o Governo brasileiro
a_ssunliu o compromisso de tornar novamente rentáveis e produtivos os campos originais do)átcx, para substituir as grandes
plantações estabelecidas na Asia pelos ingleses, a partir de
sementes levadas do próprio Brasil. Eram os tempos decisivos
da II Guerra Mundial, e esta foi a colaboração cobrada ao
Brasil, n_o esfo.rço bélico aliado, para fazer face ao Eixo nazi~
fascista, integrado por Ale_manha, Itália e Japão.
Os recursos financeiros para o estabelecimento do Banco
fornecidos pelos governos brasileiro e norte-americano; cm
conifapartida, caberia _àquele órgão financiar c comercializar,
dentro de critérios estratégicos, toda a goma elástica que pudesse ser produzida, para a indústria pesada e outras finalidades específicas..
Os Estados Unidos da América seriam parceiros privilegiados nessas operações, pois, corno disse. as mesmas se destinavam, prioritariamente, a satisfazer as prementes necessidades derivadas do grande conflito.
Um_ jovem e bril~al}t~ Capitão do Exército do Biasil,
Oscar Passos, foi convocado pelo Presidente Vargas a_ ser
o organizador e o primeiro presidente do Banco da Amazónia
- e 0 acerto dessa decisão, sem dúvida, ficou evidenciado
pela trajetória polítíca e pela cOi"agein Cívica por etc demonstrada, ocupando cargos da importância de Gove-rnador do
Acre, Deputado Federal, Senador e líder maior da resistência
democrática, com-o primeiro Presidente do MDB.
O hoje Banco da Amazônia foi batizado e implantado
corno Banco de Crédito da Borracha, consagrando-se, até
no nome, à luta pela heveicultura brasileira. Oscar Passos,
já profundo conhecedor da_ realiç!?.c.ie e das contingênciãs da
Amazónia, que conht!ceu:Como- Governador dQ então Território Federal do Acre, desincumhiu-se a contentÇ> _da -itpportante e digna missão, reativarido, aos milha"r~s. os seringais
nativos, comandando a epopéia dos Soldados da Borracha.
Sim, pois os bravos que invadiam e retomavam a economia
da goma elástica eram· verdadeiros guerreiros,_ irmãos dos pracinhas da FEB, pois estavam, também. engajados na luta
contra a tirania do Eixo.
E que batalha terrível, gloriosa, trági~a c soberba!
Homens simples, recrutados p~incipalmente no Ceará,
Alagoas, Pernambuco, Piauí, Maranhão. Sergipe e Rio Grande do Norte, foram levados para um ambiente_oposto aos
seus sertões e caatingas, arrostando os perigos e as hostilidades
da floresta quase intocada. principalmente nos hoje Estados
do Acre, Rondônia, nas trilhas da seringueira, é uma das
mais belas e vibrantes da Humanidade, e_ não cabe nos limites
regimentais de um discurso.
No Governo Castello Branco, já entãó como Banco da
Amazónia, o antigo Banco de Crédito da Borracha foi transformado em estabelecimento de crédito regular, embora voltado para o desenvolvimento e a integração regional - mas
perdendo sua vinculação específica com a economia gomffera,
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~clusive porqu~ o im>noi'61i(}) estatal 9a borracha·, que ele
executava, foi extinto, o qUe deixou produtores e trabalhadores do setor entregues .às ince"rtezas do mercado, das injunções económicas forjadas até mesmo no Exterlor.
·
Começaram aí, também, as dificuldades extruturais e ope'racionais do Basa.
Transformado -em banco múltiplo, passou a financiar a
agricultura e sustentar projetas dos governos estaduais e de

empresas estatais, que nem sempre honraram seus débitos.
Um dos mais sérios foi. o assumido no Governo Geisel, quando

recursos do Banco da

Ama~nia

foram usados nas obras de

Itaipu, hidrelétrica bin'acional construída na região Sul, que
até hoje não quitou o empréstimo. A Eletronorte, subsidiária
da Eletrobrás, também tem eXpressiva dívid~ com o Basa;
Estados, Municípios, ex-Territórios também ~o "grandes devedores do banco.
A inadimplência de grandes financiados ~nstitucionais e
a concorrência acirrada com bancos_ oficiaiS e priVãdos, afinal,
levaram à situação em que se encontra hoje o Basa, quase
pré-falimentar.
E ameaçado de ser punido pela irresponsabilidade e a
omissão com que foi condqzido ao longo de todos esses anos!
O balanço referente ao exercício de 1992 apresentou o
inevitável resultado negativo, levando o Ministro da Fazenda,
Paulo Haddad, e a direção do Banco CeD.tral, a solicitar ao
Presidente da República uma auditoria nas coiltas e na- Situa-ção do Basa.
·
As primeiras informaÇões desses estudos são preocupantes, Sr. Presidente, pois apontam para a virtual extinção do
B~ncó.. da Amazónia S.A.• a despeito de suas responsabilidades históricas e da obra b_enemérita__que executou ao lopgo
·de meio século, sem .que .se atente, sequer, para o fato de
que o Basa possUi, em inúmeros Municípios da região,' a sua
Uníca igênci:i bancária, seu único fator de crédito, empréstimos e depósitos, até mesmo. o único veículo rl!gular -para
. _
pagamento do funciorialismo es~adua,l ou ~unicipal.
Nada disso, todavia, atinge aqueles tecnoburocratas, que
só vêem e entendem números, insensíveis àS realidades sociais
e humanas que os algarismos apenas representam. Ignorantes
dos problemas e dos sofrimentos das populações marginalizadas, recusam-se a tomar conhecimento do justíssirilo pleito,
asSinado por Senadores de todos os Estados que compõem
a região Norte do PaíS, pata que não cometam o desatino
de extinguir o BàSa. ·
O Sr. Ronaldo Aragão- Senador Nabor JúniOr, permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR - Com m.uito' prazer, concedo
o aparte a V. Ex~
. O. Sr. Ronald0 Aragão - Estou ouvindo com atenção
o pronunciamento que V. E,:o faz hoje, aqui no Senado, incluindo 9 histórico da formação do Banco da-Amazônia primeiramente-Banco de Crédito_da Borracha, depois Banco
da Amazónia. E só agora faço este aparte, depois do relato
feito por V. E~ da ação e dos empréstimos feitos pelo Banco
da Amazônia naquela regiãQ. Toda essa situação descrita por
V. Ex~ me parece mais uma orquestração de entidades e de
grupos interessados no espól«:> do Banco da Amazônia; parece-me que isso está muitO claro. A régião Amazónica, espoliada e cantada em prosa e verso, está servindo só para Isso,
para a prosa, desde a EC0-92, quando ,se fez apologia dessa
região, dando-a em garantia de empréstimos, e outras- coisas

Sábado 30 8&1

mais. Parece-me que há uma ·Orquestração pai-a que a Amazônia não se desenVolva, não se integre ao deseqvolvimento
nacional, bancos outros, que não citarei para não atingir sensibilidades, ,deram muito mais prejuízo ao Brasil que o Banco
da Amazónia, um banco de fomento que teve grande participação no impulso para o desenvolvimento da Amazónia, uma
entidade ·conhecida desde 1942, quando teve papel fundamental na colheita da seringueira e até mesmo no esforço
de guerra. Falou muito bem V. Ex~ qliãndo se referiu aos
burocratas que fazem projetas em'BrasJ1ia, em. salas com arcondicionado. E quero rne·repqrtar, se me permite V. Er,
aos projetes para ·acabar com a malária na Amazônia. Tive
oportunidade, em tempos passados, de ir ao Ministério da
Saúde perguntar qual era o pr'ojeto que havia para o combate
à malária na região Amazónica; que era um problema sério.
grave- e continua sendo. E _os:funcionários daquele órgão
disse·ram: - Ternos um projeto Çfe erradicação da malária.
E perguntei: - Mas os s~nhores já "foram à Amazónia? E
eles: - Não, nunca fomos, porque a malária mata; mas já
lemos muito a respeito. Indaguei ainda: -O senhor conhece
a Amazónia, conhece a sua _realidade, sabe como é que se
vai combater a malária? E a resposta foi: -Não, mas aqui
está o projeto, e é um projeto müito bom, feito com muito
estudo. E eu: - Mas estou perguntando se o senhor ou a
senhora conhecem a realidade da Amazónia, se já estiveram
lá para ver como é que se combate a malária? E eles: Não, Deus nos livre,. a malária .é algo muito séri~. É um
problema muito sério, mas nunca foram lá. Trata-se de um
problema de saúde pública, mas ninguém vai até lá.
Os técnicos, os chamados burocratas, aqueles que denomino de "fazedores de projetes em ar-condicionado" têm
a solução. E de solução em solução o P.aís está nessa situação,
a que os burOcratas o levaram. E para "aliviar o caixa" eles
dizem que é necessário acab~ com o Banco da Amazônia,
porque ele deu prejuízo. Mas essas pessoas não fazem uma
aná!ise de dimensão tal que lhes permita perceber que o Banco
da Amazónia, além de ser um ba!lco que, para a sua sobrevivência, teve que entrar nesse competitivo mercado financeiro,
é o único banco que existe em determinadas regiões - diz
muito bem V. Ex~-, é o único que dá assistência à populaçãO,
"que conhece a realidade _da região Amazónica. Aqueles que
estão interessados no espólio _do Banco da Amazónia - o
Basa- nunca foram lá. Não conhecem a realidade d,o homem
de lá, do fundo dfl liJiha. -Não conhecem a realidade do homem
que preci$a, para Vívér, p3ssar erii pinguelas com o cacaió
nas costas:; carregando até trinta quilos e andando até cinqüenta quilómetros, a fim de tirar empréstimo no Banco da Amazónia para poder sol;>reviver. Isso'não conta, porque_ os téCnicos. os burocratas, os salvadores da"pátria, os sassás mutemas
deste País jã f~ér:iin -o pr-ojeto e- disseram que o Bãsa. embõratenha prestado serviços inestimáv.eis:ao desenyolyimento P,a
Amazónia, não pode sobreviver.' Quando se fala d~ integração
da Amazónia, os mecanismOs de resistência que afloram _são
os mais diversos. Nós os conhecemos bem. S~bemos que regiões outras. como o Centro-Sul do PaJs, onde desde 1942
existem incentivos às exportações. recebem muito mais incentivos -fi~is do que a Amazónia. Isso, porém, não conta,
porque a Amazônía teiÍl de ser cantada em prósà e verso;
tem de ser colocada num quadro, porque lá existe jacaré
e tudo é muitO bonito. Mas na Amazónia há pessoas que
acreditam iío seu desenvolvimento há quarenta anos, deram
sua vida; constituíram família, e estão esperando, ainda, pela·
esta região com o. des~nvo~'{ime~to _nacional. Como _estamos
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vendo, esse mecanismo que está' se produzindo em determinados setores burocráticos do Governo·,- -que não é destê, porque isso já vem de há muito tempo, querendo s6 que sejarrios
produtores de matéria-prima. Aí está o exemplo-da cassiterlta·
no Estado de Rondônia, que é extraída e levada para São
Paulo, deixando no estado só um buraco. Por que lá não
se faz a fundição? Por que riáo se criam empregos? -Para
que a Amazônia não possa entrar no processo de desenvolvimento nacional? Contra essa açâo, nobre Senador Nabor
Júnior, temos· que nos rebelar. Nesta oportunidade, parabenizo-me com V. Ex• que, em: boa hora, estaremos nesta batalha
em defesa da sobrevivência do Banco da Amazônia. Muito
obrigado.
O SR. NABO R JÚNIOR - Agradeço o aparte de V,
EX", que traz.-a autenticidade dos que conhe~~-e-vi~em,
em sua inteireza, as dores e as espeianças:cta_Affiazônia.
Espero q tie o drama daquelas pessoas humildes sensibilize
o Presidente Itamar Franco, que não renegá suas raízes também sofridas e dignas das melhores tradiçÕ-es de trabalho,
honestidade e determinação do verdadeiro cid~Qão b[asifeiro.
S. Ex~ conhece as dificuldades_da Nação e_!l_ão se constringe à redqma das- grandes cidades, onde existe_progresso,
água encanada. rede de esgoto sanitário, assistêricia-·nlédica
de primeiro mUndo- ou quase--:-, as-Sisiên-cfa-Sodal e política,
previdência afupatando os trabalhadores; S. Ex~, destarte,
está apto a compree·ncter e ter um pouoo de condescendência
para com a -h6SSa região, rechaçando as propostas dos burocratas de seu Governo, que pretendem reduzir o Basa à condição de pequena agência de desenvolvímento;_ riierorepassador
e gestor teleguiado do Fundo Constitucional de 3%. Não_que
eu defenda a extinção dessa iricuiribência, até mesmo porque
fui seu autor, na Constituinte de 1988, mas porque é muito
pouco para urn:a instituição de tão grande história-e de cujo
futuro a- Amazônia tanto necessitai
Fechar maís de 40 agências, dissemiriadaS- pelo interida
Amazônia, corno se intenta, será um deSastre; de proporções
incalculáveis, atingindo desde as comunidades_ ameaçadas até
os funcionários, que hoje se vêem às véspeiaS-do deSc!mprego.-

0 Sr. César Dias- Permite-me V. Ex~s um aParte?
O SR. NABOR JÚNIOR- Com muito prazer:
O Sr. CéSar Dias- Trago também a-minha preocupação
com relação a esse processo de desativar o Banco da AmaZônia, Este banco é a única ou quase a única ·estrüttirá bancária
que dá assistência aos riiicões do Norte do País. Por exemplo._
há uma cidade do nosso Estado, São- Jóão dO Baliza, que
inicíou um processo de assentamentO. COm isso;houve grande
produção e o primeiro banco a se· instalar naquela r~gião
foi o Banco da Amazônia. Ele realmente tem participação·
efetiva naquelas áreas mais carentes. 'O que·eu observo, através de atitudes de técniços do Banco Central, técnicos do
Ministério da Fazenda: é que eles não têm a sensibilidade
que os políticos às vezes-têm. EleS retêm o dinheiro, aumentam
juros, fazem planos mirabolaõtes para conter a· inflação e
deixam -para os p-olíticos apenas as dificuldades soci~s. q1:1e
é a miséria, a recessão. Agora, nos gabinetes frios do Ministério da Fazenda e do Banco Central estão aos poucos tentando desativar o Basa. Não podemos permitir isso. Temos que
encontrar urna solução para esse problema. Urge que mantenhamos aquele banco como pólo de desenvolvimento daregião Norte do País. Vejo que existe realmente um mecanismo
internacional para tinir 9a Amazônia o seu desenvolvimento.

Por exemplo, os incentivos que existiam na Amazônia pau1atinamente estão sendo retirados. Com essa des_equalização de
preços, hoje em dia, temos, na região Norte do País, uma
energia elétrica mais cara semelbante às_ das regiões Sul e
Sudes-te. Os incentivos Para os projetas agropecuários, bem
como os recursos da Sudam estão cada vez mais escassos.
Vetou-se a construção da BR-364. No que tange à construção
da BR-174 tentamos recursos, fizemos mobilização parlamentar. Parece-me que realmente existe um desinteresse muito
grande de fazer com que a Amazónia contin-ue como se fosse
um reduto apenas ecológico. Não podemos permitir tamanha
insensatez. A Amazônia é uma região de grandes potenciais
econômicos e há necessidade de desenvolvê-la. Voltarei, oportunamente, à tribuna do Senado Federal para discorrer sobre
o tema "Basa". Necessário se faz· que convoquemos esses
técnicos à Comissão de Assuntos_ Económicos, com o apoio
da nossa Assessoria do Senado Federal, não vamos aceitar
essas prerrogativas que estão querendo fazer com--o- BASA.
Nobre Senador Nabor Júnior, quero parabenizá-lo pelo discurso, e me associar aos Seriadores da Àmazónia, como o
Senador Jarbas Passarinho e V. Ex~, em defesa do Banco
da Amazônia. Muito obrigado.
O SR. NABOR JÚNIOR :__ Muito ob<igado a V. EX'
De seu aparte, permita-me destacar as palav~as finais, quando
denunciou a campanha dirigida, para enfraquece~ -~__e_sva~iar _
a Amazônia.
-E é verdade!
Yeja V. Ex\ agora investem contra o Banco da Amazônia, pretendendo reduzi-lo a uma ínfima agência de desenvolvimento, o que implicaria nO fechamento de dezenas e dezenas
de agências, justamente as mai_s iiilportantes em termos estratégicos -e sociais, por serem aquelas que operam nos lugares
extremos da região. Há algumas investidas, ainda, para acabar
com os incentivos fiscais concedido_s__através da Sudam e o N ardeSte -também é- alvo desSa int~ntona elitista e ürimiga
da int~gração nacional, a qual se volta contra a Sudene na
mesma etapa ou numa sucessão maquiavélica.
Essas tentativas não representam novidade nem surpresa
para nós, homens públicos forjados e temperados na defesa
de nossas regiões distantes e abandonadas.
Durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, houve quem quisesSe acabar com a Zona Francã de
Manaus, debaixo de pressões sustentadas pelos Iobbies econômicos da região Centro-Sul.
- -Agora, ao invés de atacar perifericamente, essas mesmas
forças se voltam contra a representação parlamentar dos brasileiros mais pobres, na Câmara dos Deputados; agredindo,
frontalmente, as re_giões já esquecidas pefo Governo, querem
reduzir suas bancadas, em alguns casos de oito para apenas
um Deputado Federal.
__ _ Essa é a investida mais perigosa de todas. Na medida
em que se reduza a representação a;mazôníc3 e nOrdestina,
ficará mais fácil e irr~sistível a ~~panha para suprim-ir pontos
indispensáveis, como os incentivos fiscais-~- es-trutura da Zona
França de Manaus e até mesmo a extinção pura e simples
do B.asa. Como se os grandes estados sulistas, Senhor Presidente e Senhores Senadores, precisassem massacrar os irmãos
pobres para se fazerem ainda mais ricos e poderosos.
A existência dos dois bra:sis, mais do que simples tese
acadêmíca,'é uma realidade. Ignorá-la significa torná-la eterna
e cada vez mais injusta, mais ag!essiva, mais-perverSa.
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Só admitindo e procurando entender as diferl:!nças históricas entre esses Brasis conflit~ntes, só assim põdi!remos aproximá-los e faz~-los mais felizes- caso contrário, estaremos
incentivando apenas os movimentos e as inconformidades que
levam ao separatismo. Afinal, os preceitos de dignidade não
são_ cxclusivQs_ çl-ªs__regiões ricas, mas tam.bém movem brasileiros inconformados com a miséria e o abandono-.:-No Pará,
aliás, já existe urna articulação bem organizada, visando à
separação da região Norte do resto do_ Pais. É a resposta
às elites sulistaS, que se arrepiam no Convívio COm nordestinos,
nortistas e habitantes do Centro-Oeste.
Ora, o Brasil é uma Federação; vive-mos num regime
federativo e nenhum plebiscito está sendo proposto para acabar com isso·. A língua falada é a mesma em todo o Território
nacional, os hábitos se identificam progressivamente, os veículos de comunicação e entretenimento formam uma rede de
emoções idênticas. a itiD'l.ção é a mesma, atê o clima se assemelha. apesar da vastidão continental do nosso solo.
Por que, então, a mentirosa igualdade, a consagração
e a perpetuação de iniqüídades emhuçadas nuin falso equilí~
brio proporcío
Antes de retomar o tema "BASA", quero persistir na
análise da questão est(atégica da representatividade das regiões Norte, Nordeste c Centro-Oeste. porque, afin-al, quem
combate e procura aniquilar o tradicional estabelecimento
não perde tempo em atingir o objetivo maior, de perpetuar
as injustiças regionais.
O jornal A Gazeta, de Rio Branco, em sua edição da
última terça-feira, 26 de janeiro corrente, estampa importante
editorial, sob o título "Domínio Político", cujos principais
tópicos ora transmito à Casa, para meditação e consciência
quanto à realidade na.cional.
O artigo de fundo alerta os cidadãos acrcanos para a
essência da proposta, que é "con_tr~ria_ à representatividade
política do Norte e do Nordeste, acenando __ com __ a redução
do número de Deputados Federais'' e "acena com o seu número ideal: um Deputado para o Acre. Rondônia, Tocantins,
Amazonas, Ro(aima. Amapá e o Nordeste" - tópicos ora
transmito à - e denuncia; "naturalmente, S_ão P&ulo, Rio
de Janeiro. Minas Gerais. Bahia, Rio Grande do Sul manteriam os atuais e numerosos Deputados em Brasília ou até
mesmo majorados, com base no poderio econômico _e populacional. A castração sugerida~ talve_z_c_Q_tnQ_u_m_balão de ensaio,
motivou protestos dos estados a serem penalizados. Não se
admite essa supremacia numérica sulista, que significa o jugo
absurdo em que já vivemos. uma dependência cruel e desumana do truste tupiniquim''.
A Gazeta chama à responsabilidade os representantes e dirigentes acreanos. assim como seus-empresarioS, pois 'os
industriais, comerciantes, empresários- indiferentes até agora- talvez não se hajam apercebido da gravidade da questão,
que nos tornaria meros apêndices dos grandes_ grupós sulistas
que, a todo custo_,_ insistem em nos manter pendurados e subjugados a seus interesses."_
A questão do achatamento da representação política do
Acre, lembra o jornal rio-hranqucnse, é parte do grande contexto sócio-econômíco qUe se agrava-na região, inclusive, conforme denunciei na semana anterior, casligando a ainda vital
economia da borracha. "As indústrias pneumáticos do Sul''.
lembra o articulista, "há mais. de dois anos não compram
a borracha amazôníc3-esfocadã nos pátios, preferindo adquirir
a asiática ou a de produção paulista, carioca, mato-grossense.
4
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Com isso, es~rangularn a perversidade dessa engenharia desumana".
E conclui o editorial, conclamando: "agora, vem o governador paulista querer impor o
da bancã.da federal de oito
Deputados, passando recibo de que somos incompetentes,
atrapalhamos o desenvolvimento dos grandes estados e servimos somente para massa de consumo. AcordeinOS- antes <jue
seja tarde demaisl".
É preciso agir com prudência e respeito aos interesses
maiores da nacionalidade. Um eventual resultado negativo
não é suficiente para que se fechem as portas de uma instit-uição importante, como é o Banco da Amazônia. Os téchícbs
e burocratas não podem inviabilizar. como pretêndem, a sua
sobrevivência, pois seus argumentos são falaciosos e mal~in
tencionados. Ou será que algum deles pensou em liquidar
a Caixa Económica Federal, em seüs anos de déficit? Com
que moral os salvadores do hoje Banco Meridional investem
contra o Banco da Amazôl'li_~,1 Apenas porque aqUele era
um estabelecimento do Rio Grande do Sul e este é a salvação
da economia equatorial?
-Por _qUe'"" não se vedfica, no- c"aso dO B.AsA, o meSmo
empenho que está procurando salvar os estabelecimentos oficiais dos Estados de Alagoas, Piauí e Rio Grande do Norte?
Neste caso, inclusive, cabe à União a maior parte da culpa,
pois foi a autora do calote de Itaipu e acoberta, através da
Eletrobrás, a inadimplência de sua subsidiária, a Eletronorte.
A Previdência Social- com inteira correção, diga-se de passagem- está cobrando duramente as dívidas de estados e municípios, sem levar em Consideração as dificuldades-enfrentadas
por eles. O que é preciso para que o Governo Federal honre
seus compromissos e estabeleça mecanismos para que o BASA
possa ir buscar o que lhe é devido nas outras esferas da administração pública? Por que, afinal, quer-se punir, com tanta
ênfase, a população de uma região tão vasta e tão sofrida
como a Amazônia, em busca_ çle um equilíbrio. contábil q1Je
é _muito inferior à importância do BASA para SuaS- cOmunidades?
A Amazônia exige de todos os seus representantes, acima
de divergências políticas ou partidárias, uma ação unida, em
torno e a favor da sobrevivênciã do basa. Vamos nos empenhar, envidar todos os esforços e conjugar trabalho, esforço
e vigilância indormida, para evitar que se consume o tenebmso
crime, em gestação nos gabinetes tecnocráticos de Brasília,
que terá funestas conseqüêncías para mais de metade do Terri-:
tório nacional.
O outro assunto que me traz a esta tr~bupa, Senhor Presidente e Srs. Senadofes, é a_ anunciada intenção do Goverrio
em elevar os patamares das taxas de juros, segundo as manchetes dos principais órgãos da imprensa nacional. Mais uma
vez a pretexto de combater a irtfiação~ pretende-se ir além
da já insuportável faixa dos 30%, o que contraria todas as
promessas e afirmações do próprio Presidente Itamar Franco.
Mais uma vez, os tecnocratas de sempre retornam com suas
cantilenas de _que "juro alto reprime a inflação'-.,, como se
e~sa me11tira pudesse mudar a realidade das experiências brasileiras.
- - -

-mn

Quem trabalha e quem produz sente, na pele e no bolso,
a falsidade dessa tese. O Jornal Nacional, em sua edição de
ontem, entrevistou um dos capifães da indústria_ paulista, que
se declarou impossibilitado de reduzir os preços de seus produtos devido ao Peso dos jUros na respectiva form·ação de custos.
Ou seja, esse industrial, como qualquer empresário ou pessoa
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envolvida em alguma transação, embute as taxas financeiras
no valor cobrado. Ora~ se a taxa de juros está em 3U% ou
mais do que isso, é inevitável que seja repassada nas tabeias,
porque seria um ônus insuportável para quem com ela arcasse.
A menos. evidentemente, para o consumidor, vítima desesperada e abandonada em todo esse processo maldoso.
Estamos retornando a um espetáculo já visto. o da recessão corretiva da inflação. Quase todos os Ministros da Fazenda
e do Planejamento, nos últimos 12 anos, encenaram-no como
número de prestidigitação, mas só conseguiram iludir a si
próprios. Porque a inflação estaria muito abaixo do que está,
se houvesse alguma eficácia nesS~úese sufocante; de que "não
havendo dinheiro circulando, a, inflação cai".
A quebra das atividades produtivas, Sr. Presidente e Srs.
Senadores,l~va os s:Jonos do capital e os poupadores â ciranda
financeira, pois é mais rentável especular do que gerar riquezas
reais e salários dignos. Há pessoas aplicando suas economias
em CDBs, fundões, prazos fixos c outros atiVoS, a juros de
até 40%, em torno de 30° a 35 dias - e esse dinheiro faz
falta para as empresas, levando-as a reduzir as atividades e
os quadros funcionais, Oque resulta em uma capacidade ociosa
média de 25%, com as-estatísticas de desemprego acusando,
talvez ainda com otimismo-, a existência de quatro ou cinco
milhões de pessoas compulsoriamente ociosas.
O Brasil confia no Presidente Itamar Franco e dele_espera
uma atitude firme e cristalina, assumindo uma postura infle~
xível e não se deixando envolver por esses tecnocratas que
fazem dos gráficos a religião e das estatísticãs o único aliffiento
profissional. Não ignoiãm, mas ~ão se impOrtam com a reãlldade de que um pai de família que ::linda tenha_ emprego.
e ganhe três ou quatro_salárips mfnimoS,_esSe_cidadão jamais
poderá pôr na inesa dos filhos, regularmente, produtos essenciais e hoje caríssimos, corrib Carne, leite _e ovos. Até mesmo
o feijão-, alternativa protéica, está por uin preço absurdo,
embora imensas quantidades sigam apodrecendo em armazéns
mal geridos.
O Sr. Alfonso Camargo- Senador Nabor Júnior, V.
me concede um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR- Concedo o aparte a V.Ex•0 Sr. AffonSO Camargo ...:... Senador N abor Júnior, agradeço-lhe não haver encerrãdo seu pronunciamento antes de me
conceder este aparte -eu havia tomado conhecimento deste
título do Jornal Folha de S.Paulo, que V. Ex• leu - para
dizer que vamos continuar insistindo em uma teoria monetarista equivocada para o nosso P3ís. Infelizmente. os Presidentes da República não têm nenhuma obrigação de ser financistas e acabam tendo que acolher a opinião daqueles que
se dizem economistas e, às vezes, até dos economistas acadêmicos, que sã"cJds que m:antêrh-compêndios nã cãbeça:e depois,
na prática,· qu_erem aplicar o que aPrenderam na faculdade,
nos seus curs-os de pós-graduação em países diferentes do
Brasil. E querem aplicar o mesmc- princípiO, imaginando que
a inflação no Brasil é de demanda, enquanto, na verdade,
ela é uma inflação de custo.
Ex~

O SR. NABOR JÚNIOR- Exaiamente, Senador Affonso camargo. v.-Ex\ cõino Sempre, é perfeito e objetivo em
sua análise.
O Sr.- AffOriso- Camargo - RecordO~
que -na outra
sexta-feira debatemos esse_ assunto e V. Ex~ abordava oportunamente esse problema, que novamente enfoca; na rninha
opinião, é funáãmental que ele seja discutido, pois é o embrião
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de tudo. Se se pratica o juro ou se um banco paga um CDB.
como pagava naquela sexta-feira. 34,6% em 30 dias- hoje
eu não sei quanto está a taxa - é evidente que qualquer
empresário que atua no setor produtivo não vai querer gari.har
no seu negócio; esse juro significa, Se a inflação está prevista
no máximo em 30%, que se .está praticando um juro real
que vai no mínimo de 2 a 4%. O jUro nã. média de 3% ao
mês vai, no final do ano, render um juro real de mais de
40%. É evidente que nenhum empresário vai querer ganhar
menos no seu negócio, que é de risco, do que ele poderia,
emprestando para o GOvernO a um juro real de 40% ao ano.
Isso sinaliza uma inflação, que leva o empresário a pratfcar
preços altos, vendendo seus produtos com lucros acima do
que o Governo paga de juro real. Todo mundo sabe, e todas
as televis_ões hoje fazem muito bem em informar que o CDB
atinge o índice de 34% de juros ao mês. Com isso, o raciocínio
que qualquer um faz é o de que a inflação vai passar de
30%; começa-se, e-ntão, a -reajustar os preços-·acima deste
valor, e, desta forma, a inflação sobe. O que aconteceu na
prática'? Não ia abaixar a inflação? Já se discute agora se
ela vai abaixar em fevereiro .. Eu iria falar sobre esse assunto
na segunda-feira, e creio que nós, Senadores, devemos começar a abordar cada vez mais o problema eCOJ?.ôm~co_L visto
que isso interésSa ao povO. DaqUi" ã pouco o i:tju.ste fiscal
será votado na Câmara e, em seguida_, virá a est~ CasB:.Será
que, realmente, é bom que esse IPMF seja criado? Teremos
que discutir esse assunto, porque fomos eleitos também para
fazer as leis e discutir assuntos dessa natun;za. Sou am.igo
do Presidente Itamar Franco e tenho intimidade com Sua
Excelência, porque" moramos rio ffiesrtlo prédio. Ele já eStava
só naquela época; volta e meia eu descia para jantar com
Sua Excelência que é uma pessoa bem -intenciOnada e séria.
Não estamos discutindo moralidade." EstamoS discutindo competência, medidas convenientes para o País. Creio que vamos
ter que aprovar. nesta fase, tudo que vem do Planaltoimaginando que venha da cabeça do Presidente da República
___._por amizade, por ser nosso colega; aprova-s~ tudo e começa-se a ver que as coisas são formadas por pessoas falíveis;
nós também somos. Contudo, temos a obrigação de examinar
e discutir- todos os assuntos e só fazer o que for do intereSse
do povo. Corno V. Ex~ já vem abordandq o ass~nto,~que
é fundamental, faço este aparte para propor que todos nós,
Senadores, a partir de agora, já qUe votamos as matérias
principais que estavam paradas no Senado, comecemos a examinar o problema fundamental do País, que é o problema
da economia, o problema da inflac;ão. Agora já se fala em
Choque, V. Ex~ sabe disso, porque todos raciocinam da _seguinte maneira: se a inflação é de 30%, vaf ultrapassar os 30%,
ou chegar a 40%, corryo é que se vai fazer? Vamos cometer
o- meSmo erro~ que é entrar numa· linha heterodoxa~ depois
dar um choque económico que não vai resolver o problema,
porque isso já foi feito outras vezes e nãO resOlveu. Vã.mos
ter que examinar o assunto, que é muito importante _e para
o qual há soluções. Os juros vão subir mais para combater
a inflação. E quanto mais subirem os juros reãiS-; fuáiS vai
subir a iri.flação.
·
O SR. NABO R JÚNIOR. -e . Só os tecnocratas não se
apercebem desta realidade que nós estamos vivendo no dia-adia, Senador Affonso Camargo. Lamento se passo uma imagem pessimista, mas é provável que veremos, ~qui a dois
meses - se forem adotadas essas medidas de cho_que uma
inflação acima de 40%, o mesmo acontecendo se \as taxas
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de juro conti·nuarem servindo de instrumento monetário -pri-

mordial.
A meta do Governo não é combater a inflação? Se é,
a adoção de medidas como elevar o custo do dinheiro terá
efeito justamente contrário; como Vossa Excelência diz muito
bem, a inflação brasileira não é resultante da demanda, é
de custo. Ouvi com aprOvaÇão, porque eu próprio já havia
afirmado, que nenhum empresário ou pessoa com alguma
poupança vai investir em atividades produtivas, quando a ciranda financeira oferece ·ganhos muito maiores e isentos de
risc'os.
Quem vai se submeter às exigências burocráticas e fiscais
para montar um negócio, construindo ou alugando um ponto
comercial e contratando empregados? Como exigir que pessoas sensatas estoquem mercadorias que dificilmente vende~
rão, por causa da recessão, ou que adquiram insumos e equipamentos caríssimos para obter um lucro de 3_0% ao mês, se
esse dinheiro, em qualquer banco, pode ser remunerado dez
--pontos percentuais acima da inflação?
0 Presidente Itamar Franco precisa, realmente, examinar
com mais cautela essas propostas de sua equipe económica,
que é-monetarista e, portanto, acredita nas teorias de contenção inflacionária através da política monetária. Daí para os
"pacotes" é apenas um passo, o passo temido que segue a
trilha de obstáculos e tropeções no ágio, no desabastecimento,
na desmoralizaç_ão da autoridade e dos organismos de controle
e punição. O povo é sempre quem paga, quando se transforma
nas cobaias dos tecnocratas que jamais se cansam de repetir
idéias fracassadas.
O Sr. AffonsoCamargo- V. Ex~ me permite um aparte?
O SR. NABO R JÚNIOR~ Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Affonso C=imargo- ___;Tenho outros dados interessantes. Tenho uma série-~ com relação à cobrança de novos
impostos - acho que poucos a conhecem - q~e é a seguinte:
nos últimos quinze anos, apesar de todas as modificações que
. foram feitas nos impostos, criaram-se .o impoSto de contribuição e outros, o -que a sociedade pagou para a União, fora·
as contribuições d_e foLha __de pagamento, que variou 'sempre
entre 9,5- e 10,5 do PIB. Parece que a sociedade decidiU pai
ela mesma, por uma espécie- de intuição generalizada, que
ela paga isso- para a União. Então, com todas as v3.riações
que flzeram de impostos, o· recebirnentQ teve _u_ma- _variação
em tomo de 10%. QUer dizer, ficà.:se--Críãndo irhpoStoS novos,
aborrecendo o contribuinte e, na verdade, via eVasões ou
sonegações, acabam não Sendo recolhidos efetivamente. Esse
é uni as!lllnto para ser examinado. Outro dad·o interessante
é que se pegannos, hipotetiCamente~ os- vinte-países maís desenvolvidos d? mundo --evidentemente _a maior_ínflação_é
nossa, poís-sonios campeões- só nós teinos a econofuiãindexada com a correção monetária. Todos os demais não-têm.
Dá Pãra pensai. Será que somos os únicos inteligentes~ que
inventamos uma coisa que nos deu o campeonato da-inflação?
V. Ex• deve ter percebido que várias vezes oS econQmistas,
s equipes económicas, tentam desindexar, depois não têm
coragem, e acabam reindexando. Agora, já se· está pensando,
novamente, em título pós-fixado, o que signífica a indexação
total. Creio qrie "estes sãO asslihtos que nóS, do Senado, representantes dos estados, sabendo que a inflação é- o grande
problema do País, temos que analisar, no plenário ou na Comissão de Assuntos Económicos, fazendo um tipO de uma
cruzada contra a inflação e discutind.o a fundo a questão.
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E não somente ficar, como V. Ex~ diz_, aceitando aquilo que
a tecnocracia manda, através do Presidente da República,
par~ ser aprovado por nós, e que, às vezes, aprovamos na
base da boa vontade " - A h, vamos dar mais um crédito
de confiança". Estamos venQo que, cada vez que se dá um
crédito de confiança, acabamOS prejudicando o bolso da sociedade brasileira.
O SR. NABOR JÚNIOR - E o próprio Governo, que
Nação.
O Sr. Alfonso Camargo- Perfeitamente.
O SR. NABOR JÍJNIOR- Foi muito interessante e oporhino o apa-rte de V. Ex\ que,- sendo engenheiro e n·ão
economista - é um homem estudioso dos problemas económicos e sociais do País·._
A ponderação apresentada por V. Ex~ ao Senado deve
ser levada na devida conta, pois não podemos continuar aceitanPo de braços cruzados. as experiências engendradas por
esses tecnocratas e burOcratas. TemOs as mais altas responsabilidades com a Nação e com éada brasileiro- e, comO explicou em seu aparte e havia antes exposto outro nosso eminente
colega, o Senador Rónaldo Aragão, a realidade dos gabinetes
refrigerados de Bras1ía: p-oúCo" tein a· ver com o sofrimento
diário dos trabalhadoreS e suas fauu1ias.
Por mais_acaciana que pareça, a verdade tem de ser repetida sempre: o Parlamento é para parlamentar, discutir os
problemas e suas soluções, confrontar as divergênci"as em busca de um consenso ou de uma posição democrática e ma jo-ritáriã.
-Todos nós, quando chegamos ao Senado Federal, estamo.s
apenas cumprindo uma nova et3Pa -de- toda a vida dedicada
aos interesses nacionais, através de sucessivas incumbências
públicas ou de liderança, empresarial, obreira, classista ou
-comunitária.
-- --- Quem fala a V. EX' nesta oportunidade é um homem
com 32 anos de mandatos sucessivos, sempre através de elei-·
ções diretas- e que, mesmo sem ostentar diplomas ou !áureas
universitárias, aprendeu as lições e _as experiências da vida,
haurindo práticas e teorias execiüíVeis oriuildas do convívio
·
·
·
direto com o povo.'
O que se precisa enfatizai é a 'necessidade de ç:onsultás
freqüentes à História do Brasíi, ianto aos tomos distantes
quanto aos fatos triais recentes. Há menos de três anos, o
então Ministro da Fazenda, Mailson da N9brega, afirmava
que o combate à inflação se fazia através do aumento_ dos
juros e da inibição do consumo. Resultado: deixou o Governo
com uma inflação mensa.lizada de 85% --esperamos que
o seu sucessor Paulo Haddad traga outras intenções e melhores
resultados!
Em contrapartida, temos lido entrevistas-do 'Deputado,
ex-Ministro da Fazenda e do Planejamento, Delfim Netto,
explicando que tal política, de juros altos, só consegue reali~
mentar a inflação, no que é seguido por outros economistas
de renome, como Affonso Celso Pastore.
Essa contradição de teorias, ambas aplicadas sobre as
costas e os bolsos_ do cidadão e dos empresários, essa Contradição gera dúvidas.e incertezas: afinal, queni éStá coni a iazãof
Certo, na verdade~ está o povo. Certo está o tral:Jalh3dor,
certo está o industriai, certo está"o com-erciante, certo está
o prestador de serviços, certos estão os que não se conformam
com a disparada inflacionária é ·as juros extorsivos que arrastam o Brasil para o·precipíçio. Ninguém, em sã conscj-ência,·
se

de~acredita peran~e ~
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pode querer convencer os outros, de que pagar em. três meses
ddobro do preço de um produto, a título de juro~ e encargos.
diversos, é aceitável e propício ao c-rescimento de Uma nação.
A confiança que a sociedade deposita no PreS:ídente Itamar Franco não pode passar por sustos e ameaças como esta,
a de perpetuar ou mesmo agravas a política insana de juros
altos, inflação e recessâo. Sua Excelência, com o alto espírito
público e as preocupações sociais que todos conhecemoS c
respeitamos, não permitirá que os tecnocratas abusem de seu
beneplácito e do sofrimento que se agrava em todos os setores
do País.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr.
Magno Bacelar deixa a cadeirq da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Ronaldo Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Aragão)- Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de segunda-feira, às 14h30
min, a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 50, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos d_o art. 336, c, -dó
Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto-de Lei da Câmara
n' 50, de 1992 (n' 4.621/90, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a criação de
Escolas Técriicas Federais, e dá outras providências, tendo:
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena.dor João Calmon.

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 143, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c",
do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei <;Ia Câmara
n• 143, de 1992 (n' 3.104/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a criação do
Quadro de Pessoal dã Fúndação Universidade Federal do
Amapá, e dá outras providências, tendo:
Parecer favorável, proferido em Plenárío, Relator: Sen&dor Jonas Pinheiro.

-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 157, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art._336, c,- do
Regimento Interno.)~
_ _
Discussão, em tUrno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' !57, de 1992 (n' 3.423/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a organização
·e o funcionamento do Conselho Monetário Nacional (Dependendo de parec:er.)

-5PROJETO DE LEI DO SENADO N• 105, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, 11
do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de -Lei do Senado
n' 105, de 1992, de iniciativa da CPI-FGTS, que dispõe sobre
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras proviw
dências. (Dependendo de parecer.)

-6MENSAGEM N• 92, DE 1993
(Incluído em Ordme do Dia nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno.)
Mensagem n• 92, de 1993 (n• 29/93, na origem), através
do qual o Presidente da República solicita autorização para
contratar operação de crédito externo, com garantia da Uníâo,
no valor de sete milhões, novecentos e quarenta e cinco mil
e duzentos e setenta e sete dólares norte-americanos, entre
a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
- CODEV ASF, e a Empresa Húngara de Comércio Exterior
e de Empreendimentos para Exportação- AGROINVEST,
para os fins que especifica. (Dependendo de parecer.)
- --Ú-SR.PiÚ:SIDENTE (Ronaldo Aragão)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às I I horas e 38minutos.)
;ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 60, DE 1992

Altera a base de. incidência dos fatores de ajuste,
para efeito de cálculo da Gratificação de Atividade Legislativa, constante dos Atos da Comissão Diretora n~
26 e 28 de 1992.
A Comissão Diretorá: dO SenadO Federal, no uso da competência delegada pela Resolução n 9 52, de 25 de setembro
de 1992,
Resolve:
Art. 19 A Gratificação de Atividade Legislativa, constante dos Ates da Comissão Dire"tora n9\ 26 e 28 de 1992,
será calculada na forma do Anexo deste ato.
-3Art. 29 Os órgãos supervisionados deverão adequar os
seus coeficientes de ajuste ao disposto neste Ato.
PROJETOlJE LEI DA CÂMARA N' 153, DE 1992
Art. 39 Este Ato entra em vigor na data de sua publica(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
ção, com efeitos retroativos ao dia 1~ de dezembro de 1992.
Regimento Interno.)
Art. 4 9 Reyogam-se as disposições em contrário.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
Sala 'de Reuniões da Comissão Diretora, 30 de dezembro
n' 153, de 1992 (n' 3.465/92, na Casa de origem), de iniciativa
de 1992. Mauro Benevldes --Carlos De'Carli- Dirceu Car~
do Presidente da República, que cria cargos na Carreira Poli~ - neiro - Mareio Lacerda -- Rachid 'Saldanha Derzi - Iram
· cial Federal, tendo:
Saraiva - Lavoisier Maia - Meira Filho.
Parecer favorável, proferido em P~..:nário, Relator: Sena~ .dor Magno Bacelar.
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ANEXO
(Art. I o do Ato da Comi..&o Diretora n° 60, de 1992)
1. Ocupante de cargo de provimento efetivo:

Fator único: 1,53
Base de incidência: Vencimento do cargo x 2,40
2 Ocupante de cargo isolado de provimento efetivo a que se refere o Anexo V da Reroluçao no 87, de 15 de dezembro de 1989. ~
Sfmbolo
DAS-3
DAS-4
DAs-5
DAs-6

Fator
1,53
1,53
1,53
1,53

Base de Incidência

Venc.
Venc.
Venc.
Venc.

do
do
do
do

cargo
cargo
cargo
cargo

isolado x 1,66
isolado x 1,61
isolado x 1,47
isolado x 1,32

3. Ocupante de cargo, em comissão, do Grupo Díreção e Assessoramento Superiores,
nao optante pela retribuiçao do cargo de provimento efetivo:
Sfmbolo
DAS-3
DAS-4
DAS·5
DAS-6

Fator
6,70
6,56
6,55
6,54

Base de Jncidencia
Padrão V, Clas. Esp. (NS) x 0,84
Pàdrao V, Clas. Esp. (NS) 0,97
Padrão V, Clas. Esp. (NS) x !,OS
Padrao V, Clas. Esp.(NS) x 1,13

4. Ocupante de cargo ou emprego, em comissão, de Assessor Técnico e Secretário Par~
lamentar:
Situação
Ass. Têc. (RJU)
Ass. Téc. (CI.1)
Sec. Pari. (RJU)
Sec. Pari. (CI.1)

Fator
6,70
6,70
4,22
1,53

Base de Jncidencia
Padrao V, Clas. Esp.(NS) x 0,84
Padrão V, Clas. Esp. (NS) x 0,84
Padrão V, Clas. Esp. (NS) x 1,01
Padrão V, Clas. Esp. (NS) x 2,54

S. Ocupante de cargo, em comi..ao, do Grupo Direçao e AsseSBOramento Superiores,
optante pela retribuição do cargo isolado de Diretor, a que se refere o Anexo V da Resolução 0° 87/89:
Sfmbolo

Fator

Base de Jncidencia

DAS-3
DAS-4
DAS-5
DAS-6

1,53
1,53
1,53
1,53

Venc. do cargo isolado x 1,84
Venc.. do cargo isolado x 1,88
Venc. do cargo isolado x 1,70
Venc. do cargo i'lOlado x 1,53

6. Ocupante de cargo, em comissao, do Grupo Direçao e Assessoramento Superiores,
optante pela retribuiçao do cargo de provimento efetivo de Analista Legislativo, Técnico Legislativo ou de Auxiliar Legislativo:
Sfmbolo

Fator

Base de Incidência

DAS-3
DAS-4
DAS-5
DAS-6

2,10
2,58
3,14
3,78

Venc. do cargo efetivo x 1,80
Venc. do cargo efetivo x 1,76
Venc. do cargo efetivo x 1,61
Venc. do cargo efetivo x 1,48
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7. Ocupante de cargo, em comissa.o, do Grupo Direção e Assessrn:am~nto Superiores,
optante pela retribuição do cargo de provimento efetivo de Assessor Legislativo:
Sfmb()lo

Fator

DAS-3
DAS-4.
DAS-5
DAS-6

1,92
2,25
2,64
3,08

Base de lncidl\ncia

Venc. do
Venc. do
Venc. do
Venc. do

cargo efetivo x
cargo efetivo x
cargo efetivo x
cargo efetivo x

I ,32
1,36
I ,30
I ,24

s.' O:_oc'upàrtte de cargo de provimento efetivo que tiver exercido cargo, em comissão,
do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, do Qu~dro de Pessoal do Senado Federal,
lllz ius à· incorporaÇão a tftulo de vantagem pessoal, da diferença resultante da soma da G~
mais o vencimento do cargo comi8sionado menos a GAL ~JS o venCimento do cargo efetivo, de acord.o_ com o número ·de parcelas de quintosda Gratificaçãode Representação a que
tiver direito, pelo exercfcio do cargo comis<;ionado.

ATO DO PRÉSIDENTE N• 36, DE 1993
O Presidente do Sénádo Federal, no_ tiso de sua competência regimental e regulamentar. em confonnidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo A to
da Comissão Diretora n~' 2,. de 4 de abril de 1973, e tendo
em yista o que consta do Processo no;~ 000.601/~34,
..
·
Resolve alter;:ar o .A.~o. cJ.~s~3; :P:re_si4êp.cia n\' 200, de 1991,
publicado no DCN, Seçiio.Il, de 2.de.ferereiro de 1991, para
manter aposentado o servidor José Adauto Perissê, Analista
·Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe Especial,
Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal -Parte
Permanente, no cargo, em comissão, de Diretor da Subsecretaria de Administração de Compras, Contrã.t3ções e" Alienações, código SF-DAS-101.4, nos termoS do art. 40, inciso
ill, alínea c, da Constituição da República Federativa doBrasil, combinado com os arts. 67, 186, inCiso III, alínea c, e
193, todos da Lei n' 8.112, de 1990, e arts. 517, inciso I,
e 524, do Regulamento Administrativo do Senado Federal,
bem assim com o art. 11 da Resolução SF n' 87, de 1989,
com proventos proporcionais à razão de 31/35 (trinta e um,
trinta e cinco avos), do cargo em comissão, código SF-DAS
101.4, a partir de 1' de setembro de 1992, observado o disposto
no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 29 de janeiro de 1993. ~Senador Mauro
Benevkles - Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 37, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformic;lade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato

·da COmissão Diretcira n9 2, de 4 de abril de '1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n 9 016.353./92-7,
·
-·
Resolve aposentar, voluntariamente, Lício de Almeida
Castro, Analista Legislativo, Área Médico-Odontológica,
Classe "Especial", Padrão V, do Quadro·dePessoaldo Senado
Federal nos termos do art. 40, incisC'"III, alínea c, da Constituição da RepúbÍica Federativa ·do Brasil, combinado com
os arts-. 186, inciso III, alínea C, C- 67, da Lei rt>'" 8."112, de
1990, bem assim com o art. 11 da Resolução (SF) n• 87,
de 1989, com proventos proporcionais, observado o disposto
no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 29 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides- Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 38, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora il.'? -2, de 4 de abril 4e 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n 9 017.525/92-6,
Resolve aposentar, voluntariamente, Sylvio Petrus, Técnico Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe "Especial" Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
nos termos do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição
da República Federat!va do Brasil, combinado co.r:n os arts.
192, inciso II, 186, inciso III, alínea a, e 67. da Le1 n9 8.112,
de 1990 bem assim com o art. 11 da Resolução (.SF) n' 87,
de 1989, com proventos ·integrais, observado o 4isposto no
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 29 de janeiro de 1993. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

