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Ata da 1~ Sessão, em 17 de fevereiro de 1994
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 49' Legislatura
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa- Chagas Rodrigues- Epitácio Cafeteira - Gilbert.o Miranda - Irapuan Costa Júnior -João
Calmon - Magno Bacelar - Mauro Benevides - Odacir
Sóares- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Ha-

vendo número regimental, declaro aberta a sessão.

.

Sob a proteção de Deus, inidainos ·noSsos trabalhos.
O Sr. I" Secretário procederá à leitura do E_xpediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto "de Iii sancionado:
N·> 70, de 1994 (n' 97/94, na origem), de 10 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n" 220, de 1993 (n"
3.711/93, na Casa de origem), que cria, com natureza civil,
a Agência Espacial Brasileira- AEB. e dá outras providên~
cias, sancionado e transformado na Lei n" 8.854, de 10 de
fevereiro de 1994.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência recebeu o Aviso n1' 119!94, de 10 do corrente, do Presi~
dente do Tribunal de Contas da União~ encaminhando relató~
rio das ativídades daquele órgão, referente ao 31' trimestre
de 1993, acompanhado das atas das.sess_õ_es Qo mesmo período.
O expediente será encaminhado à._Co.IDiss_ão de Assuntos
Económicos, para conhecirriento.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1" Secretário.

É lida a seguinte

Brasília, 9 de feVereiro de 1994.
Senhor President.e:
Nos termos do artigo 39. alínea a do Regimento Interno
do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que me
ausentarei do País nás dis 10 a 20 de fl!vereiro de 1994, em
viagem de c-aráter particular, cOm destino ao Uruguai. -Senador Affonso Ca~argo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N'SI, DE 1994
Senhor Presidente,
Requeiro. nos termos do artigo 13, § 1\'-, do Regimento
Interno do Senado federal, seja considerada como licença,
minha ausência dos trabalhos desta Casa, no dia 11 do corrente
mês, quando estarei .recebendo o "Título de Cidadão Rufi~
nense" no Município de Rio Rufino/SC.
_
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1994. - Senador
Esperidião Amin
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A votação
do requerimento fica 'adiada por falta de quorum.
Há oradores inscrítos.
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDJ;:NTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Sénador Ma~.:uo Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Para uma
comunicação inadiáv~l.) -Sr. Presidente, Srs._ Senadores,
durante-os dias de Carnaval, quando o noticíário político cede
lugar, tni.dicionalmeÍlte, ao registro dos desfiles de escolas
de samba no Rio e f!m outros Estados, o rescaldo da CPI
do Orçamento voltou! a ocupar espaços, em razão, sobr~tUdo,
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da divulgação de um surprel.!ndente debate na ses~ão realizada, por aquele Colegiada, a 22 de dezembro passado.
Alardeou-se, inclusive, que se tratava de sessão secreta,
o que é inverídico, pois se assim o fosse não haveria gravação
nem sequer o respectivo apanhado taquigráfico.
As decisões de tal sessão foram tornadas públicas naquela
mesma noite, com a explícita citação dos nomes daqueles
que seriam convocados a depor, já com datas aprazadas, em
plena fase de Natal e Ano Novo.
Ressalte~se que o debate ocorrido não consubstancia,
nem longinquamente, qualquer infringéncia ao sigilo bancário
ou fiscal de parlamentares ali referenciados.
O que se infere, com muita clareza, é a identificação,
como política, da convocação do Deputado Carlos Benevides,
já que nenhuma das Subcomissões o apontava como responsável por transgressão às normas de correto comportamento
como parlamentar e cidadão.
Pela voz autorizada do ilustre Relator, nada poderia ser
irrogado à face do representante cearense, em termos de comprometimento de sua imagem como membro do Congresso
Nacional.
A Subcomissão de Bancos, já naquela ocasião, examinara
a sua movimentação financeira nos cinco últimos exercícios,
considerando-a compatível com os rendimentos auferidos no
período.
Nenhum cheque de empreiteiras, nenhum cheque de entidades, nenhum cheque de prcfdturas, nenhuma menção na
longa listagem da Odebrecht; nada foi encontrado pela competente equipe do nobre Deputado Benito Gama, naquela Subcomissão. Ao término dos trabalhos, porém, o Relatório Final
consignou, sob estarrecimento gener:alizado..., uma movimentação bancária de dois bilhões e trezentos e noventa milhões
de dólares!
Depois de cinco dias de pesquisas nOs extratos bancários.
para apurar aquela astronómica dolarização, chegou-se à evi~
dência- em auditoria particular- que a parcela em cruzeiros
fora considerada dólar norte-americano!
A imprensa já registrara os debates pela voz autorizada
do Senador Carlos Patrocínio - que leu a parte referente
a Carlos Bcnevidcs- e toda a mídia nacional o incluía como
possuidor daquela fabulosa fortuna!
O protesto, formalizado pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho, durante a rumorosa sessão do dia 21 de janeiro, de
nada valera.
Os requerimentos endereçados aos Presidentes do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados, destinados à
apuração dos responsáveis por aquele erro material (no entender dos mais condescendentes) e falta delituosa (na concepção
dos menos condescendentes), não teve até hoje, nenhuma
1
solução, trazendo prejuízos pessoais e políticos irreparáveis
ao Deputado Carlos Benevides.
Quase um mês se passou, e ninguém assumiu o ônus
daquela perversa autoria, apesar dos esforços despendidos
para a sua elucidação.
Agora, para um fato de muito menor relevância, busca-se
um esclarecimento sob pretexto gritantemente equivocado,
segundo o qual a sessão fora secreta.
Repito: a sessão não foi secreta, tanto assim que os seus
resultados foram conhecidos com minúclaS e relatados pelos
membros da CPI a mim próprio, da maneira a mais informal
e singela.
Por que inusitada preocupação com um debate inconseqüente, que serve apenas como razoável peça de defesa para
o Deputado Carlos Benevides?
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Por que não se garantir- como eu o fiz, na Presidência
do Congresso. no caso da CPI do PC Farias- ampla transparência aos trabalhos. reatizados pela chamada CPI do Orça~
mente?
Aplaudo e apóio irrestritarnente a proposta do Senador
Eduardo Suplicy de se promover a divulgação do apanhado
taquigráfico de todas as sessões, exceto na parte que implique
ruptura do sigilo bancário e fiscal.
TudO o mais deve sé r levado ao conhecimento da opinião
pública nacional, sem restrições truculentas ou draconianas-,
que não mais se ajustam ao novo momento político vivido
pelo País.
O próprio Presidcnt_e do Senado, Senador Humb~rto Lucena, inidóu a distribuição, em quatro volumes, de todas
as peças da CP! - PC Farias.
Por que não fazê-lo. tambt!-rn, em relação à CPI do Orçamento?
Endosso, pois, a sugestão do Lider do PT que pode proclamar, com a mais absoluta isenção, a coerência com que
assim me posiciono.
Se possibilitei aos Senadores o acess.o. com senha confidencial, ao SIAFI, numa histórica decisão que robustece as
nossas prerrogativas de fiscalização e controle, não teria sentido que, agora, assistisse eu, impassível, um retrocesso naquela conquista irreversível, saudada como uma das mais lúcidas
deliberações da Mesa que dirigiu esta Casa até 2 de fevereiro
de 1993.
O que se tentar em contrário, com sindicâncias dispef$_ivas
e inócuas, para impedir que a população se inteire. sem limitações descabidas, da ação dos seus órgãos legislativos, é tarefa
inglória, com repercussões altamente negativas para a credibilidade deste Poder.
Sr. Presidente, não me poderia-furtar a esta breve comunicação, depois de tantas notícias veiculadas a respeito de versões que me classificam, ec}ulvocadamente, como interessado
em subestimar o desempenho da investigação da CPI do Orçamento.
O meu objetivo, claro e iniludivelmente evidenciado tantas vezes, é o de procurar evitar que se concretize urna violência contra o Deputado Carlos Benevídes, cujo mandato encontra~se flanqueado por intenções obscuras, reveladas na peça
transcrita de reunião de trabalho (e não sessão secreta) e
na adulteração suspeitíssima dos valores de sua movimentação
bancária.
Como as razões que o inocentam já se acham pendentes
de apreciação, a partir de hoje, pela Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara dos Deputados, não seria ético que viesse
eu a pronunciar-me ainda sobr~ o processo, numa homenagem
aos eminentes julgadores, em cujo veredictum convictamente
confiamos.
Aguardarei, pois, serenamente, que ressurja a verdade,
límpida e meridiana, numa contestação ao inconsistente rol
de acusações- a mais grav~ delas a fantasiosa movimentação
bancária de dois bilhões e trezentos milhões de dólares, que
chegou a ser friamente concebida para exibir valor seis vezes
maior do que os seus rendimentos em cinco anos!
Vejam, Srs. Senadores, que até a fantasiosa multiplicação
valeu para mostrar, à saciedade, o propósito doloso de alcançar, irnplaeavelmente , a honra de parlamentar e cidadão do
·
Deputado Carlos Benevides.
Os Deputados haverão de dissipar, com base na prova
exuberante acostada aos autos, as dúvidas que remanesceram
no bojo do tão contestado Relatório Final.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores,
embora reconheça a importância do trabalh_u_do Relator do

Congresso Revisional, seu grande valor e -~aber jurídico, me

permito, em nome do futuro de nossas-instituições políticas,
divergir, de forma clara e muito firme, de algumas idéias
do !feputado gaúcho, Nelson Jobim. Considero, principalmente, que essas propostas do Relator que, segundo algumas
fontes ele apresentará como emenda à Constituição, redu-

zindo o número de vereadores por município, a ·que retira
o salário dos edis que representam cidades com menos de
dez mil eleitores e a que reduz de oito para quatro o número
mínimo de deputados por Estado.
Não ent~ndo as razões que levaram o Relator a aceitar
essas emendas embora saiba, como todo o mundo, que se
trata de um político experiente e um jurista- de capacidade
largamente reconhecida, mas qu~, no caso,_está se compor~
tando como alguém que não tem nenhum conhecimento da
realidade brasileira. Minha surpresa, por essa estranha iniciativa, é que ela mostra, através desse pensamento, total desce~
nhecimento do que ocorre, efetivamente, em n-õ-Sso País. Isso
parece ser conseqüência da visão política de alguém que nunca
saiu, com a profundidade e a acuidade que o assunto merece,
dos Estados do Sul.
Vendo a que_stão com a ótica do realismo legal, che~a-se,
sem muito trabalho, à conclusão de que· reduzir o riJfmero.
de vereadores, mandar cortar os salários _é subtrair conquistas,
direitos assegurados, pois certamente desconhece o ílustre
Deputado Relator, que os salários pagos aos vereadores, e
essa situação aplica~se ao Brasil inteiro, retornam sob a forma
de benefícios sociais. Ele talvez, também não saiba, até agora,
que mais de 70% dos municípios brasileiros não têm hospitais,
não oferecem qualquer tipo de assistência social, não pagain,
sequer, o salário rníniriló. Tem elevadíssimos índices de desemprego, não tem produção, porisso não pensam em produtividade e são constituídos por pop-ulações que vivem no mais
duro e absoluto padrão de pobreza. E os vereadores, esses
grandes abnega_dosda política municipal, com os parcos·subsí~
dios que recebcni em grande maioria, acabam surgindo como
a única forma de socorro dessa gente tão sofrida quanto abandonada. Os vereadores, os prefeitos de municípios que Vivem
praticamente sem outro tipo de renda a não_ser aquilo que
lhes destina o Fundo de. Participação dos Municípios, e que
não ousam cobrar tributos porque a população não tem me·ios
de pagá-los. são os que terminam desenvolvendo importantes
programas de assistência aos eteritos desamparados. Isso, sem
nenhuma cor retórica, é um quadro encontrado, com facilidade, cm mais de 70% dos municípios e é Uma verdade que
e ser desconhecida ou relegada a um segundo plano. Então,
por causa desses condicionantes, ter um vereador a mais é
ter um prestador de serviço à população a mais, porque, em
grande m~ioria, o que percebem dos cofres municipais, não
é utilizado, quase sempre, no custeio da sobrevivência de
suas estruturas familiares. Geralmente, e isso é outra verdade
nacional, eles gastam muito_ mais do que recebem como edis,
com a própria população pobre, as grandes legiões de miseráveis sempre abandonadas pelo poder público.
Se _considerarmos a verdade imutável que o município,
o Estado e a União não atendem adequadamente o que estabelece a ConstitüiÇãO, não ga·rantem a educação~ a saúde e a
segurança, a importância sociológica do vereador cresce mui-
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to. São esses cidadãos que se devotam à causa pública, que
por isso se encaminham pela política, que cercados pelas tremendas pressões sociais é que passam a dispender seus recur~
sos pessoais e os que ganham através do mandato público,
para socorrer os carentes de tudo. Essa é infelizmente a triste
realidade de nosso País.
O mesmo raciocínio se e_stende para ação dos deputados
estaduais, eles também, prestadores de serviços sociais, qlie
ajudam exaustivamente as populações de seus Estados, principalmente naqueles municíPiOs- que se constituem na sua base
de atuação.
Já com relação à redução do número de deputados federais o que se vê, e isso faz parte da realidade do meu dia-a-dia
político, é que nos Estados do Norte e do Nordeste, que
são os mais pobres, sendo, portando, os mais fracos p_olifica~
mente, de menor expressão no todo da nacionalidade, é ali
que se quer mexer. Se além da pobreza, uma constante para
as duas regiões, que lhe pesam e amarram, lhe retirarem~
como se estaria pretendendo, forças, substância política, é
o mesmo que se dar um ponta pé em quem já está morto.
Essa é uma constatação dolorosa, exatamente nesses Estados
onde a miséria campeia e se impõe, é que se pensa tirar,
reduzir bancada e poder de fogo em defesa do povo. É desse
quadro de pobreza que tem surgido deputados federais quase
sempre ferrenhos lutadores na batalha destinada a conseguir
recursos destinados a alimentar a infra~estrutura de suas re. giões. Subtrair forças políticas nesse caso é como se tirar san~
gue de quem já está profundamente anêmico, de forma que
um deputado a mais para· qualquer Estado do Sul, significa
muito menos do que um deputado a mais para um Estado
do Norte ou do Nordeste.
Por causa da representatividade política, há que se considerar, também, que hoje, os Estados, sejam eles ricos ou
pobres, não se constituem numa individualidade. eles são uma
parte do todo que é o País. Isso fica patente a toda a hora
e a todo o momento. Por exemplo, quando no exterior se
fala, em Amazónia, uma região de que me orgulho de ser
um dos representantes nessa Casa, não se fala num Estado.
.Se fala em vários Estados que compõem aquela enorme .parte
·do nosso País. Por isso, a defesa dessa Amazônia, tão-decantada como cobiçada, se desenvolve através da força das parcelas da representação dos vários Estados que a intrtgram. Tirar
força política dos Estados Amazônicos é retirar força política '
de uma vasta zona brasileira, tão desejada por rrfuitas nações
estrangeiras fortes e poderosas, e que está permanentemente
sob a ótica cobiçosa dos interesses dos países ricos, dos chamados integrantes do Primeiro Mundo.
Por causa do que acabo de expor, de mostrar com todas
as cores e tons, é que deploro esse pensamento~ essa idéia
do Deputado Nelson Jobim, por não estar embasada numa
reflexão aprofundada do conhecimento da realidade que vivemos.
Sou, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, totalmente
contrário à redução das bancadas de vereadores, e a retirada
do salário dos edis que representam cidades com menos de
_dez mil eleitores, e sou contrário exac_erbadamente, à redução
do ·número de deputados dos Estados menos populosos, pois
em razão de suas muitas necessidades, eles, todos eles, dc;:veriam ter mais representantes na Câmara dos Deputados. A
alteração ideal na ConstitUição, considerando as grandes carências dos Estados pobres, seria a de dar mais força política
a quem é pobre economicamente e pobre socialmente. Essa
é que é a inteireza de meu pensamento.
Muito obrigado.
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

•Antonio Mariz - Hugo Napoleão - Jarbas Passarinho
-João França- Márcio Lacerda- Marco Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -
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Brasil para a definição de critérios e mecanismos para o refinanciamento das dívidas públicas estaduais e municipais.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econômicos.

o

A Presi-

dência recebeu a Mensagem n9 71, de 1994 (no 100/94, na
origem), de 11 do corrente, atrav~ da qual o Presidente da
República solicita seja autorizada a contratação de operação

SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -

Concedo

a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. (Pausa.)
Comunico aos SrS. Senaaores que, sendo esta a primeira
sessão ordinária da nova Sessão Legislativa, não haverá Ordem do Dia, na forina regimental.
- -Consulto se algum dOs Srs. Senadores deseja fazer uso

de crédito externo no valor equivalente a US$160,000,000.00
(cento e sessenta milhões de dólares), de principal, entre a
República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD (Banco Mundial),
para o Projeto de Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIOS.

da palavra. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sesSão ordinária a realizar-se s_egimda-feira
a seguinte

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econômicos.

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --,- A Presidência_ recebEm a Mensagem- n~-72;- de -t994 -(n!>-lOI/94~-na

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Está encer-

origem), de 11 do corrente, pela qual o Senhor Presidente
da República, nos termos do art. 52, inciso IX, da Constituição, submete à apreciação propoSta do Banco Central do

rada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 9 horas e 25 minwos.)

1

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 59, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução
n° 110, de 1993)
Discussão,. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 59, de 1991 (n° 265/87, na Casa de origem), que dispõe sobre a
comprovação de habilitação profissional dos responsáveis pelos
balanços e demonstrações técnico-contábeis apresentados ao
Tribunal de Contas da União. (Dependendo de parecer da
Comissão de Assuntos Sociais)
2

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 107, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução
n° 110, de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 107, de 1992 (n° 7.601/86, na Casa de origem), que define a
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atividade de cabeleireiro profissional autónomo, e dá outras
providências. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos
Sociais)
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 167, DE 1993
(InCluído em Ordem do Dia nos termos do art. 5° da Resolução
no 110, de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 167, de 1993 (n° 3.529/93, na Casa de oiigem), que cria cargos
do Grupo Processamento áe Dados no Qüadro Permanente de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2 4
Região, e dá outras providências. (Dependendo de Pareceres das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos
Econômicos)
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 36, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia n0s termos do art. 3° da Resolução
n° 110, de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 36, de 1993 (n° 256/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a Agência Brasileiro-Argentina de
Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABAC) sobre
suas obrigações, privilégios e imunidades, firmado em Brasília,
em 27 de março de 1992, tendo
Parecer favorável, sob n° 7, de 1994, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

____,,
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5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 38, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução
n° 100, de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 38, de 1993 (n° 270/93, na Câmara dos Deputados),
que' aprova os textos das Resoluções n°s 267 (E-V), 268 (XII) da
Conferência Geral do Organismo para a Proscrição das Armas
Nucleares .na América Latina e no Caribe (OPANAL), que
alteram, respectivamente, a denominação legal do Tratado para a
Proscrição das ·Armas Nucleares na América Latina e o
parágrafo 2° dé seu artigo 25, bem como o texto emendado do
referido Tratado .. .(Dependendo de parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional)

6
PROJETO DE LEI DO SENAQO N° 80, DE 1993
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado
n°S 97 e 106, de 1993)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução
n° 110, de 1993)
Discussão,. em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n°. 80;. de· 1993, de autoria do Senador Jarbas Passarinho, que
dispõe sobre a obrigatoriedade da adição de micronutrientes aos
produtos dé alimentàção que especifica, e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N° 97, DE 1993
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do Senado
n°S 80 e 106, de 1993)
(Inelufdo em Ordem do.Dia nos termos. do arh.3° da Resolução
Jl0 110, de 1993)
Discussão; em ~o único, do Projeto de Le~ do Senado
n° 97, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos, que dispõe
sobre a obrigatoriedàde :de fortificaçllo dos alimentos básicos e
dá outras prov(dênci~. {Dependendo de parecer da Comissão de
Assuntos Sociais)
8
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 106, DE 1993
(Tramitando ,em conjunto com os Projetos de Lei do Senado
n°s 80 e 97, de 1993)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 3° da Resolução
n° 110, de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n° 106, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe
sobre a obrigatoriedade . da. adiçãl1 de micronutrientes aos
produtos de alimentação que-..especijica. (Dependendo de parecer
da Comissão de Assuntos Sociais)·.
9

PROJETO DE LEI DO SENADO~ 125, DE 1993
,,
(Incluído em Ordem do.Dia nos termos do art. 3° da Resolução
n" lU), de 1993),
·
.

Discussão,. em.tumo único, do Projeto de Lei do Senado·
n° 125, de 1993, de autoria do Senadôr Mário Covas, que dispõe

de 1994
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sobre número de candidatos pelo sistema proporcional naa
eleições de 1'994.· (Dependendo de parecer da. ·Comissão de
Constituiçiló, Justiça e· Cidadania)
ATO DO PRESIDENTE
N• 68, DE 1994

ATO DO PRESIDENTE
N• 70, DE 1994

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com_ a
delegação de competência que lhe foioutorgada pelo Ato
da Comissão Diretora ho 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo_ no 024.965/93-6, resolve
aposentar. voluntariamente, o servidor JOSE MARIA M_ENDES, Técnico Legislativo, Área de Polícia, Segurança e Transporte, Nível II, Padrão 30,.do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os artigos 186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei n~ 8.112,
de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2<.>; 37; e 41, da
Resolução (SF) n• 42, de 1993, com proventos propocionais
ao tempo de serviço, observado o disposto no artigo 37, inciso
XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 16 de fevereiro de 1994. - Senador
Humberto Lucena, 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
da Comissão Diretora: n!' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 1674/93-5, resolve aposentar, voluntariamente, Manoel Antonio M_uniz, matrícula 0973,
tecnfco de- Indústria Gráfica Legislativa, Nível II,Classe Especial, Padrão I/M20, do Quadro. de Pessoal do Centro Grafíco
do Senado Federal-CEGRAF, nos termos do artigo 40, inciso
III, alínea a, da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com os artigos 186~ inciso III, alínea a
e 193, § 1•, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

ATO DO PERSIDENTE
N• 69, DE 1994

ATO DO PRESIDENTE
N• 71, DE 1994

O PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, no uso
da sua competência regimental e regulaMentar, de comformidade com a delegação de competência que l_~_e foi outOrgada
pelo Ato da Comissão Diretora n~ 2, de abril de 1973, e
tendo em vista o que consta do Processo n" 001.020/94-3,
resouve aposentar, voluntariamente, o servior LUIZ RENATO MILANI, Analista Legislativo, Área de Apoio Técnico
ao Processo Legislativo, Nível III, Padrão 45, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso
III, alínea c, da Constituição da República Federativa doBrasil, combinado com os artigos 186, inciso III, alír;tea c, e 67,
da lei n" 8112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2 9 ;
37; e 41, da Resolução (SF) n• 42, de 1993, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço, observa_~o o disposto no
artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 16 de fevereiro de 1994. - Senador
Humberto Lucena, Presidente.

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimerital e regulamentar. em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Direto_ra n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 1678/93-0, resolve aposentar, voluntariamente, losé Alves de Oliveira, matrícula 0017,
Técnico de Indústria Gráfica Legislativa, Nível II, Classe Especial, Padrão III/M22, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Fedenil-CEGRAF, nos termos do artigo 40,
inciso III, alínea a, da ·constituição da República Federativa
do Brasil, combinado com os artigos 186,ínciso III, alínea
a e 192, inciso II, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de·
1990 e artigos 1• da Resolução SF n• 59/91 e 36, I e III,
§ da Revolução SF n• 51193.

Senado Federal, 17 de fevereiro de 1994. Humberto ~ucena, Pr_~sidente do Senado Federal.

Senador

Senado Federal, 17 de fevereiro de 1994. -Humberto
Lucena, Presidente do Senado Federal.

República Federativa do Brasil
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TERÇA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 1994

BRASÍLIA - DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO DA ATA DA 12' SESSÃO, REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 1994 - - - - - ,
(Publicada no DCN (Seção II), de 13-1-94)
Na página, n• 57 (rosto), 1' coluna, no Item I, do sumário.
Onde se lê:
1- ATADA 12'SESSÃO, EM 12DEJANEIRODE 1993
Leia-se:
I - ATA DA 12' SESSÃO, EM 12 DE JANEIRO DE !994

r - - - - - - - - - - - - --SUMÁRIO
1- ATA DA 2" SESSÃO, EM 21l>E FEVEREIRO
DE1994
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Ofício do 1o Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafo da
seguinte matéria:

--Projeto de Decreto Legislativo n° 4, de 1994 (n°
383193, na Câmara dos Deputados), que susta a aplicação do

disposto na Resolução n• 590, de 7 de dezembm de 1979, do
Conselho MonetáriO Nacional, e todos os atos decorrentes ou
correlatas.

1.2.2-- Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado D0 , 8, de 1994, de autoria do
Senador Humberto Lucena, que determina a Obrigatoriedade de
concurso público para a admissão de pessoal nas empresas públicas e sociedades de economia mista e dá ou-tras providências.
1.2.3 -Requerimentos
_
____ _
N° 82, de 1994, de autoria do Senador Esperidião Amin,
soJicítandO autorização para ausentar-se dos trabalhos da Casa
nos dias 16, 17 e 18 do corrente mês.

N° 83, -de -1994, de autoria do Senador Odac_ir Soares,
solicitando autorização para au_sentar-se do País no perío-do de
20 a 26 do corrente mês.
N° 84, de 1994, de autoria da Senadora Eva Blay, solicitando autorização para ausE""ntar-se do País no período de 26-2
a 7 de março do corrente ano.

1.2.4- Comunicações
Da Senadora Júnia Marise, refere-nte a sua filiação à
Bancada do Partido Democrático Trabalhista- PDT.
Do Senador Ney Maranhão, comunicando a sua recondução à Liderança do Partido_ da Reconstrução Nãcional -

PRN.
Do Senador Antonio Mariz, informando sua ausência do
País, a partir do dia 14 do corrente.

1.2.5 - Comunicações da Presidência
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisóiia no 426, de 9 de fevereiro-de 1994, que altera a
redação do art. 69 da Lei n• 8.672, de 6 de julho de 1993, e dá
outras providê(lciaS; designação da Comissão Mista e fixação
de cal_~ndário ~a a tramitação da matéria.
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória -no 427, dé. 11 de fevereiro de 1994, que dispõe
sobre o depositário infiel de valor pertencente à Fazenda Pú.bli-
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AGACJEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA

ASSINATURAS

Diretor Administrativo

LUIZ CARLOS BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

Semestrali_ _ _ _ _~-----•Cr$70.000,00

Diretor Adjunto
Tiragem 1.200 exernptãres-

ca e dá outras providências; designação da Comissão Mista e visão constitUcioilal, em .dçis. fiqs-de:-semapa cons.eç!J.tivos de
fixação de calendário para a tramitação da matéria.
esforço concentrado~
·
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da -Me- - SENADOR EDUARI>O SUPUCY - Presença do Midida Provisória n° 428, de 11 de fevereiro de 1994, que autoriza riistiO Ferriaiido Henrique Cardoso na série de debates, agendao Poder Executivo a abrir ao. Orçamento da Seguridade Socíal da pela Comissão de AssUntOs Econômicos do Seni!dO, sobre o
da União, em favor dos Ministérios da Agricultura, do Abaste- Programa de EstabiliZação,, a realizar-se ilõ pr6xirrio dia 28, às
cimento e da Reforina Agfária e do Exército, crédito extraordi15 horas. Considerações' sobre o Projeto de Dec-reto Legislativo_nário no valor de CR$15.151.734.000,00 para ampliação do n• 383/93, tratando_ do endividamento agrícola, também na
programa de distribuição emergencial de alimentos - PRO- pauta da CAE.
-· ·
·
- SENADOR MARCO MACIEL- Transcurso do octagéDEA; designação da ColiiissãoMista e fixação de calendário
__simo aniVersário dô Santa Cniz FutebOl Clube_ de Pernambuco.
para a tramitação da matéria.
- Edição, pelo Senbor Presidente da República, da Me- -SENADOR VALMIR CAMPELO - Encaminhando à
dida Provisória n° 429, de 16 de fevereiro de 1994, que altera Mesa projeto de lei que dispõe sobre passagem subsidiada para
dispositivos da Lei n_0 8.666, de 21 de junho de 1993, que regu- estudantes nos transportes coletivos intermunicipais e interestalamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui duais e dá outras providências.
normas para licitações e Contratos da administração pública, e
· · 1.2·.8 :.... Requerimento
dá outras providências; designação da ComiSsão Mista e fixa· No 85, de 1994,-de autoria do Senador Dirceu Carneiro,
ção de calendário para a- tramitação da matéria.
solicitaçãO aUtoriZaçãO ·para· au~éntar:.s·e -doS 'trabalh':lS- d~ C~sa
no período de 21 a 25 do corrente mês.
1.2.6 - Comunicação da Presidência
1.2.9 - Leitura de Projeto
- Abertura de prazo para apresentação de destaque. em
Projeto de Lei do Senado n° 9, de 1994, de autoria do
face da publicação, para o segundo turno, dos Pareceres n° 23::- Senador V almir Campelo, qUe dispõe sobre passagem subsidiaS e 24-B, de 1994, sobre as emendas às Propostas de Emenda da para estudantes nos transportes coletivos intennunicipais e
Constitucional de RevisãO, no 1-A e 2-A, de 1994 referente aos interestaduais e dá outras providências.
(artigos 50 e.71 a 73 da Constituição Federal).
1.2.10 - Dispensa da Ordem do Dia nos termos do

1..2.7- Discursos do Expedi~nte

_

SENADOR NABOR JUNIOR - Críticas ao Plano de
Estabilização Econômica proposto pelo Governo, dada à indeflnição dos critérios para a aplicação da URV- Unidade Real
de Valor nos salários e nos preços dos bens e serviços.
SENADOR MANSUETO DE LAVOR~ Apreensão de
S. Ex•. com as emendas constitucionais que visam diminuiçã:o
do número de vereadores e da extinção de seus vencimentos,
nos municípios com menos de 10.000 eleitores.
.
SENADOR ESPERJDIÃO AMIN, como Líder- Apoio
à sugestão do Presidente do Congresso N~-~.ional, Senador
Humberto Lucena. de agilizar o andamento do~ trabalhos aa re-

art.174, do Regimento Interno.
-DesignaçãO da Ordem do Dia da próxima sessão.
1.3- ENCERRAMENTO
2 - ATOS DO PRESIDENTE
N"s 72 a 79, de 1994
3 -ATO DO DIRETOR-GERAL
W 19, de 1994
4-ATA DE COMlSSÃO
5- :MESA DIRETÜRA
6- LIDERES E VICE-LíDERES DE PARTIDOS
7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 23 Sessão, em 21 de fevereiro de 1994
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues, Nabor Júnior e Mansueto de Lavor
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
.
.
OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo- AleXandre-CoSta-- Césai bias- eh~~
gas Rodrigues - Dirceu Carneiro - _Esperidião--Á.min .:.. Francisco
Rollemberg- Garibaldi Alves Filho- Gilberto Miraoda- Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão_- Humberto Lucena- João França
- Magno Bacelar - Mansueto de Lavor- Marco Maciel - Mauro
Bencvides - N abor Júnior- Ronaldo Aragão - V almir Campelo.

·CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1o O crédito furai, sistematizado nos termos desta lei,
será distribuído e aplicado de acordo com a política de desenvolvimento da produção rural do País e tendo em vista o bem-estar do
povo.
Art. 2° Considera-se crédit9 rural o _suprimento de recursos
financeiros por entidades públicas e estabelecimentOs de crédito
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A lista de presença particulares a produtores rurais ou a suas. cooperativas para aplicaacusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Havendo número ção-exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor.
regimental, declaro aberta a sessão.
-----Art. 3° São objetivos específicos do crédito rural:Sob a proteção de Deus, iniciamos-nOssos trab<ilhos.
I - estimular o incremento ordenado dos investimentos ruO Sr. lo Secretário procederá à leitura do Expediente.
rais, inclusive para armaZenamento, beneficiamento e industrialiÉ lido o seguinte
zação dos produtos agropecuários, quando efetuado por
EXPEDIENTE
cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural;
II- favorecer o cuSteio opOrtuno e adequado da produção e
OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO.
a comercialização de produtos agropecuários;
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
m - possibilitar o fortalecimento econômico dos produtos
Encaminhando à i-evi"s1io do Se'iiado ãutógfafÕ-da rurais, riotadamente pequenos e médios;
IV- incentivar a introdução de métodos racionais de produseguinte matéria:
ção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão
PROJETO A DECRETO LEGISLATIVO N" 4, DE 1994.
de vida das populações rurais, e à adequada defesa do Solo.
Art. 4° O Conselho Monetário Nacional, de acordo com as
(N" 283/93, na Câmara dos-Deputados) .
atribuições estabelecidas na Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de
Susta a aplicaçiio do disposto na Resolução n" 1964, disciplinará o crédito rufai do País e estabelecerá com exclu590, de 7 de dezembro de 1979, do Conselho Monetá- sividade, normas operativas traduzidas nos seguintes tópicos;
rio Nacional, e todos os atos decorrentes ou correiaI - avaliação, origem e dotação dos recursos a serem aplicatos.
.
.
dos no crédito rural;
ll - diretrizes e instruções relacionadas com a apliCação e
O Congi-e8Sõ~3cional decfeta: ·
Art. I ° Fica sustada a Resolução. n° 590, de 7 de dezembro controle do crédito rural;
m- critérios seletiVos e de prioridade para a distribuição do
de 1979, do Conselho Monetário Nacional, e todos os atos decorrentes ou correlatas, pratiCados pelo Poder Executivo e pelo Con- crédito rural;
IV - fixação e amPliação dos programas ·de crédito rural,
selho Monetáiió NaCional, que allfot:izara.n;t~ :i partir d~s ~atas de _
abrangendo todas as formas de suplementação de recursos, inclusisuas vigências:
-ve refinanciamento.
I- a cobrança de correção tnonetáiia; ----~ ~
Art. S' O cumprimento das deiibf:rações do Conselho MoII - a capitalização mensal de juros;
III- a cobrança de juros de mora e encargos adicionais por netário Nacional, aplicáveis ao Crédito rural. será dirigido, coordenado e fiscalizado pelo B<Íiico Central da RepúbliCa do Brasil.
inadimplência ou repactuações de dívidas; - Art. 6" Compete ao Banco Central da República do Brasil.
N - a contratação de novQs _financiãriíentOs com o mesirio
como órgão de con_trole do:sisiema- nacional do crédito rural:
mutuário para QiiítaçãO"de dívidas anteriores.
I - sistematizar a ação dos órgãos financiadores e Promover
Art. 2° O disposto no art. to aplica-se a tod3s as operações
de créditO rural Cántratadas ao amparo da Lei n° ~:829, de· 5 de no- a sua coordenação com os que prestam assistência técnica e ecOriôvembro de 1%5, e do Decreto-Lei 0° 167, de 14 de fevereiro de mica ao produtor iural;
II- elabOrãr"pianos globais de aplicação do crédito rural e
.
..
1967.
conhecer
de sua execução•. tendo__ em vista a avali.ação dos resultaArt. 3° Este decreto legislativo entra em yigor na data de
dos para introdução de correções cabíveis;
sua publicação.
ill - determinar os meios adequados de se1eção_ e prioridade
LEGISLAÇÃO CIIADA
na distribuição dO crédito ruràl e estabelecer medidas para o zoneame_l)to dentro do qual devem atuar os diversos órgãos finanCiaLEI N" 4.829, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1965
dores em função dos planos elaborados;
Institucionaliza o Crédito Rural
V - e.sti.mülar a amPliação dos programas de crédito rural,
O Presidente da República
_ mediante financià.I:nento aos órgãos participantes da rede distribuiFaço saber que o Congresso Nacionâl dei:tita e eu sandoso dora do crédito rural, especialmente aos bancos com sede nas
a seguinte lei:
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áreas de produção e que destinem ao crédito rural mais de 50%
(cinqüenta por cento) de suas aplicações.
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Art. 1O. As operaç.ões de crédito rural subordinam-se às seguinteS exigências essenciais:
I - idoneidade do proponente;
II --apresentação de orçamento de aplicação nas atividades
CAPÍTULO II
específicas;
Do Sistema de Crédito Rural
III- fiscalização pelo financiador.
Art. 11. Çonstituem modalidade de operações:
Art. 7" Integrarão; basicamente, o sistema nacíorial de crédito rural:
I - crédito rural corrente a produtores rurais de capacidade
téc~~~ ~substância econõmica reconhecidas;
I- O Banco Central da República-do Brasil, com as funções
indicadas no artigo anterior;
-U - créditÕ rural Orientado, como forma de cr:édito t!=!cnifiII- O Banco do BraSil S.A., através de suas carteii:as espeM cado, com a assistência téCnica prestada pelo financiidor:-C:Hretacializadas;
mente ou através de entidade especializada em extensão rural, com
ill - O Banco de Crédito de AmaZônia S.A. e o Banco do O objetivo de elevar os níveis da produtividade e melhorar o paNordeste do Brasil S.A., através de suas carteiras ou departamen- drão de vida do produtor e sua famflia;
tos especializados;
III- crédito a cooperativas de produtores rurais, como ante- d.Q_ação de recursos para runcionameõto, apafelhamento, prestação
IV- O Banco Nacional de Crédito Cooperativo.
§ 1" Serão vlnC'ulados ao sistema:
de serviços aos cooperados, bem como para financiar estes, nas
I- de conformidade com o disposto na Lei n" 4.504, de 30 mesmas condições estabelecidas para as operações diretas de créde novembro de 1964:
ditnrural, os trabalhos de custeio, coleta, transporte, estucagem e a
comercialização da prodUção respectiva e os gastos com melhoraa) o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA;
mento de suas propriedades;
b) o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário
INDA;
IV - crédito para comercialização com o fim de garantir aos
produtores agrícolas preços remuneradores para a colocação de
c) O Banco Nadótial do Desenvolvimento Econõmico BNDE:
suas safras e industrializªção de produtos agropecuários, quando
II - como órgãos auxiliares, desde que operem em crédito efetuada por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural;
rural dentro das diretrizes fixadas nesta lei~
V- crédito aos pro-graffias de colonização e reforma agrária,
a) bancos de que os Estados participem com·a-maiória de
ações;
para financiar pfõjefoS de colonização- e reforma agrária como as
b) Caixas EconômicaS; -· definidas na Lei n" 4.504,.de 30 de novembro de 1964.
Art. 12. As operações de crédito rural que forem realizadas
c) bancos privados;
pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, pelo Instituto NacioM
d) sociedades de crédito, firianciamerito e·Inve'sT:ifuéntú;
nal de Desenvolvimento Agrário e perá Bãtico NaCional de DeSene) cooperativas autorizadas a operar em crédito rural.
§ 2" Poderão articular-se no sistema, medúirite convêriioS, volvimento Econômico, diretamente _ou através _de convênios,
obedecerão às modalidades do crédito orientado, ap1icadas às finaórgãos oficiais -de va10riiaÇãO regional e entidades de prestação de
assistência técillca e econôritiáa ao produtor rural, cujos serviços lidades previStas na Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964.
Art. 13. AB entidades finailch.doras participantes do sistema
sejam passíveis de utilizar em conjugação com O crédito.
§ 3" POdt!fão inc6iporiir-se ilo sistema, além das entidades de crédito rural poderão designar representantes para acompanhar
a execução de convênios =relativos à aplicação de recuisos por inmencionadas neste artigo, outras que o Conselho Monetário Natermédio de órgã-os interVenientes.
cional venha a admitir.
§ 1" Em caso de àédito a·cooperativas, poderão os' repreM
CAPÍTULO III
sentantes mencionados neste artigo prestar assistência técnica e
Da Estrutura do Crédito Rural
administrativa. como também orientar e fiscalizar a aplicação dos
Art. 8" o crédito rural restringe-se ao éáiripo- específico do re_cursos.
financiamento das ati vidades rurais e ado tará, baSicamente, as mo§ 2" Quando se tratar de cooperativa integral de-reforma
dalidades de operações indicadas nesta lei, parã suprir as necesSi- agrária, aplicar-se-á o disposto no § 2" do -art. 79, dil Lei n" 4.504,
dades financeiras do custeio e da comercialização da produção de 30 de novembro de 1964.
própria, como também as de capital para investimentos e industriaArt. 14. Os_ termos, prazos, juros e demais condições das
Iização de produtos agropecuários, quando efetuadã. pOr cOOpei-ati- operações de crédito rural, _sob quaisquer de suas modalidades, sevas ou pelo produtor na sua propriedade rural.
rão estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, observadas
Art. 9" Para os efeitos desta lei, os financiameritâs-iiifaiS,
as disposições legais específicas, não expressamente revog-adas
caracterizam se, segundo a finalidade, como de:
pela presente lei, inclusive o favorecimento previsto no art. 4", in1- custeio, quando destinados 0 cobrir despesas normais de ciso IX, da Lei n" 4.595, de 31 de dezembro de 1964, ficando reum ou mais períodos de produção agrícola ou pecuária;
vOgado o art. 4" âo Decreto-Lei n" 2.611, de 20 de setembro deII - investimento, quando se deStiilaferii a invers.ões em 1940.
bens e serviços cujos desfrutes se realizem no cui-SO OeVáiTos pé:---Parágrafo único. _Yetado e, posteriormente, revogado pelo
ríodos;
Decreto-Lei n" 784, a segUir.
III - comercialização, quando destinados, isoladamente, ou
como extensão do custeio, a cobrir despesas próprias de fase SuCAPÍTULO IV
cessiva à colcta da produção, sua estocagem, transporte ou à moDo~ Rec~~~ para _o Crédito Rural
netização de títulos oriundos da venda pelos produtores;
IV - industrialização de produtos agropecuários,: quando
Art. 15. O crédito rirral contará com suprimentos provenienefetuada por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade ruM
tes das seguintes fontes: ral.
I-Internas;
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a) recursos que são ou vierem a ser atnOuídos-ao Fundo Nacional de _RcfinariCiamento Rural iOstiiiiído pelo Decreto n<>
54.019, de 14 de julho de 1964;
b)recursos que são ou vierem a ser "atribuídos ao FUndo Nacional de Reforma Agrária, instituído pela Lei n<> 4.504, de 30 de
novembro de 1964;
c) recursos que são ou vierem a ser atribuídos ao Fundo
Agrolndustrial de Reconversão, instituido pela Lei n<> 4.504, de 30
de novembro de I 964;
d) doações orçamentárias atribuídas a órgãos qUe integrem
ou venham a integrar o sistema de crédito rural~ com destinação
específica;
e) valores que o Conselho Monetário -Nicional venha
isentar de recolhimento, na forma prevista na Lei n° 4.595, de 31
de dezembro de 1964, an. 4°, item XIV ,letra C, vetado;
f) recursos próprios dos órgãos participantes ou que venham
a participar do sisterila de crédito rural, na forma do art~ 1°;
g) importâncias recolhidas ao Banco Centrai da República
do Brasil pelo sistema bancário, na forma preVista no§ 1° do art.
21;
h) produto da colocação de bônus de crédito rural, hipotecário ou títulos de natureza semelhante, que forem emitidos por entidades governamentais participantes -do sistema, com caracteósticas
e sob condições que o Conselho Monetário Naciorial autorize,
obedecida a legislação referente à e~ssão e circulaçãO de valores
imobiliários;
----i) produtos das multas rcolhidas nos termos do § 3° do art.
21;
j) resultado das operações de financiamento ou refiOanciamento;
I) recursos outros de qualquer origem atribuídos exclusivamente para aplicação em crédito rural;
m) Vetado.
n) Vetado.
II- Externas:
a) recursos decorrentes de empréstimos ou acordos, especialmente reservados para aplicação em crédito rural;
b) recursos específicos reservados para aplicação em programas de assistência financeira ao setoi rural, através do Fundo
Nacional de Reforma Agrária, criã.do pelo art. 27 da Lei no 4.504~
de 3Q de novembro de 1964;
c) recursos especificamente reservados para aplicação em
financiamentos de projetas de deSenvolvimento agroindutrial de
reconversão, criado pelo art. 120 da Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964;
d) produto de acordos ou convênios celebrados com entidades estrangeiras ou internacionais, conforme normas que o Conse~
lho Monetário traçar, desde que nelas sejam especificamente
atribuídas parcelas para aplicação em programa de desenvolvimento de atividades rurais.
Art. I 6. Os recurso destinados ao crédito rural, de origem
externa ou interna, ficam sob o controle do Conselho_ M_onetário,
que fixará anualmente as normas de distribuição aos órgãos que
participem do sistema de crédito rural, nos termos do_ art. 7°.
Parágrafo único . .Todo e qualquer fundo~ já exiStente ou que
vier a ser criado, destinado especificamente a financiamento de
programas de crédito rural, terá sua administraçãO determinada
pelo Conselho Monetário Nacional, respeitada a legislação especí~
fica, que estabelecerá as normas e diretrizes para a sua aplicação.
Art. I7. Ao Banco Central da República do Brasil, de acordo com as atribuições estabelecidas na Lei n° 4.595, de 31 .de dezembro de 1964, caberá entender-se ou particp~_4_e entendimentos
com as instituições irnanceiras estrangeiraS~ e internacionais, em

ª
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assuntos ligados a obtenção de _empréstimos destinados a programas de financiamento às atividades rurais estando presente na assinatura dos convênios· e apresentando ao Conselho Monetário
Nacional sugestões quanto às normas para sua utilização.
Art. 18. O Conselho Monetário Nacional poderá tomar medidas de incentivo que visem a aumentar a participação da redi
bancária não-oficial na aplicação de crédito rural.
Art 19. A fixação de limite do valor dos empréstimos a que
se refere o§ 2° do art. 126 da Lei n° 4.504, de 30 de novembro de
1964, passa para a competência do Conselho Monetário Nacional,
que levará em conta a proposta apresentada pela diretoria do Banco do Brasil S.A.
Art. 20. O Conselho Monetário Nacional, anualmente, na
elaboração da proposta orçamentária pelo Poder Executivo, incluirá dotação destinada ao custeio de_ assistência técnica e educativa
aos beneficiários do crédho rural.
Art. 21. As instituições de crédito e entidades referidas no
art. 7° desta lei manterão aplicada em operações típicas de crédito
rural, contratadas diretamente com produtores ou suas cooperativas, percentagem, a ser fiXada pelo ConselhO-Monetário Nacional,
dos recursos com que operarem.
§ 1o Os estabelecimentos que não desejarem ou não puderem cumprir as obrigações estabelecidas no presente artigo recolherão as somas correspondentes em depósito no Banco Central da
Repúbl~ca do Brasíl, para aplicação dos fins previstos nesta Iet
§ As quantias recolhidas no Banco Central da República
do Brasil, na forma deste artigo, vencerão juroS -à taxa que o Con·
selho Monetário fixar.
§- 3° A ínobservância ao disposto neste artigo sujeit;rrá" o infrator à multa variável entre I 0% (de7. por cento) e 50% (cinqüenta
por cento) sobre os valores não aplicados em crédito rural.
§ 4° O não recolhimento da multa mencionada no parágrafo
anterior, no prazode 15 (quin.ze) dias, sujeítará O irifratoi-às penalidades previstas no Capítulo V da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Art. 22. O depósito que constitui o Fundo de Fomento à
Produção, de que trata o art. 7o da Lei 0° 1.184, de 30 de agosto de
1950, fica elevado para "ZQ% {Vinte pOr cento) das dotações anuais
previStas no art. 199 da ConStitUíÇãO Federai; e Súá-eifei:uado pelo
Tesouro Nacional no Banco de Crédito da Amazônia S.A., que se
incumbirá de sua- ãplicaçao; direta e exclusiva, dentro da área da
Amazônia, observadas as normas estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional e outras disposições contidas nesta lei.
§ I o O Banco de Crédito da Amazônia S.A., destinará, para
aplicação em crédito rural, pelo menos 60% (sessenta por cento)
do valor do Fundo, podendo o Conselho Monetário NaciOnal alterar essa percentagem em f3ce da circunstância que assim recomen~
da.
§ 2° Os juros das apiicações mencionadas neste artigo serão
cobrados às taxas usuais para as operações de tal natureza, conforme o Conselho Monetário Nacional fixar, ficando abolido o límite
previsto no ãrt. 7°, §§ 2° e 3°, da Lei n° 1.184, de 30 de agosto de
1950.

zo

CAPÍTULO V..
Dos Instrumentos de Crédito Rural

Art. 23. Vetado
§ l 0 Vetado
§ 2° Vetado
Art. 24. Vetado
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CAPÍTULO VI

Das Gãrantias do Crédito Rural
Art. 25. Poderão constitUir gaia.i:üTa--dos empréstiinos rurais,
de conformidade com a natureza da operação creditfcia erri causa:
I - Penhor agrícola;
II -Penhor pecuário;
m- Penhor mercantil;
IV- Penhor industrial;
V- Bilhete de mercadoria;
VI- Warrants;
Vll-Caução;
Vlli- Hipoteca;
IX - Fidejussória;
X- Outras que-o COriselho Monetário venha a admitir.
Art. 26. A constituição das garantias previstas no artigo anterior, de livre converição entre financiado e financiador, observará
a legislação própria de cada tipo~ bem como as normas complementares que o Conselho Monetário Nacional estabelecer ou a provar.
Art. 27. As garantias reais serão sempre-preferentemente,
outorgadas sem concorrência.
Art. 28. Exceto a hipoteca, as demais garantias- fiais ofei'e~
cidas para segurança dos financianieiitoS rüniiS,- valerão entre-as·
partes, independentemente de registro, com todos os dire~tos-e privilégios.
Ari. 29. OS bens adquiridos e aS culturas custeadas ou formadas por meio do crédito rural em que couber garantia, serão
vinculados ao respectivo instrumento contratual como garantia especial.
Art. 30. O Conselho -MonetáriO Nacional estabelecerá os
termos e condições cm que poderão ser contratados os seguros dos
bens vinculados aos instrumentos de crédito ruraL

CAPÍTULO VII
Disposições Transitórias
Art. 31. O Banco Central da Republica do Brasil assumirá,
até que o Conselho Monetário Nacional, resolva em contrário, o
encargo dos programas de treinamento de pessoal para administração do crédito rural, inclusive através de cooperativas, podendo,
para tanto, finnar convênios que visem à realização de cursos e à
obtenção de recursos para cobrir os gastos respectivos.
Parágrafo único. As unidades interessadas em treinar pessoal concorrerão para os gastos com a contribuição que for atribuída pelo Banco Central da Repúblíca do _Brasil.
CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais
Art. 32. Os órgãos de orientação e coordenação de atividades rurais, criados no âmbito estadual, deverão elaborar seus programas de ação, no que respeita ao crédito especializado,
observando as disposições desta lei e normas complementares que
o Conselho Monetário Nacional venha a baixar.
Art. 33. Estendem-se às instituições --financeiras que integrem basicamente o sistema de crédito rural, nonermos do art. 7°,
itens I a N, desta Lei, as disposições constantes-do art. 4°, da Lei
no 454, de 9 de julho de 1937, do art. 3° do Decreto-Lei n° 2.611 e
do art. 3° do Decreto-Lei 2.612, ambos de 20 de setembro de 1940,
e dos arts. 1o e 2° do Decreto-Lei n° 1.003, de 29 de dezembro de
1938.
Art. 34. As operações de crédito rural, sob quaisquer modalidades de valor até 50 (cinqüenta) ve"Z:eS o maior salário vigente
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no País, pagarão somente as despesas indispensáveis, ficando isentas de taxas (vetado) relativas aos serviços bancários.
§ 1° Vetado.
§ 2° Fica revogado .o art._53 da Lei n° 4.595, de 3 de dezembro de 1964.
Art. 35. Vetado.
'Art. 36. FiCam transferidaS para o Conselho MOnetário Nacional de acordo com o previsto nos arts. 3o e 4o da Lei_ n° 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, as atribuições conferidas à Comissão
de.Coordenação do Crédito Agropecuário pelo art. 15 da Lei Delegada no 9, de 11 de outubro de 1962, artigo esse que fica revogado.
Art. 37._ A concessão do crédito rural em todas as suas modalidades, hem como a constituição das suas garantias, pelas instituições de crédito, públicas e privadas, independerá da exibição de
comprovante de cumprimento de obrigações fiscais ou da previdência social ou declaração de bens ou certidão negativa de multas
por infringência do Código Florestal.
Parágrafo único. A comunicação da repartição competente
de ajustamento da dívida fiscal de multa florestal ou previdenciária, impedirá a conce_ssão do crédito_ rural ao devedor, a partir da
data do recebimento da Comunicação pela instituição de crédito,
exceto se as garantias oférecidas assegurarem a solvabilidade do
débito em litígio e da operação proposta pelo interessado.
Art. 38. As operaç~es de crédito rural terão registro distinto
na contabilidade dos financiadores e serão divulgadas com destaqu~ nos balanços-e balancetes.
Art. 39. Esta lei entra em vigor nã data de sua publicação.
Art. 40. Revogam-se as disposições em contrário.
DECRETO-LEIN" 167, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre

~tolos ~e q~i~o

ru,ral e dá ou-

tras providências

CAPÍTULO

Do Financiamento Rural
Art. 1o O financiamento iural concedido pelos órgãos integrantes do sistema nacion~ de crédito rural a pessoa física ou jurídica poderá efetuar-se por meio das cédulas de crédíto rural
previstas neste Decreto-lei.
Parágrafo único. Faculta-se a utilização das cédulas para os
finaildanientos da mesma natureza concedidos pelas cooperativas rurais a·seus associados ou às suas filiadas.
Art. 2° O emitente da cédula fica obrigado a aplicar o financiamento nos fins aJUStados, devendo comprovar essa aplicação no
prazo e na forma exigidos pela instituição financiadora.
Parágrafo único. Nos casos de pluralidade de emitentes e
não constando da cédula qualquer designação em contrário, a utilização do crédito poderá ser feita por qualquer um dos financiados,
sob a responsabilidade solidária dos demais.
Art. 3° A aplicação do financiamento poderá ajustar-se em
orçamento assinado pelo financiado e autenticado pelo financiador, dele devendo constar expressamente qualquer alteração que
convenCiOnarem.
- -Parágrafo único. N!i hipótese, far-se-á, na cédula, ffienção
do orçamento, que a ela fiCará vinculado.
Art. 4° Quando for Concedido firi.ancíarnêntó para utilização
Parcelada. o financiador ·abrirá Com o valor do financiamento conta vinculada à operação, que o financiado movimentará por meio
de cheques, saques, recibos, ordens, cartas ou qualquer outros documentos, ria forma e tempo previstos na cédula ou no orçamento.
Art. 5° As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros às taxaS"'qile-o Conselho Monetário Nacional fixar e se-
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rão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento
das prestações, se assim acordado entre as Partes, no vencimento
do título e na liqüidação, ou por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas
previstas, capitalizar tais encargos na conta vin~ulada à operação_
Parágrafo único. Em casO de mora, a taxa de juros constante
da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.
Art. 6° O financiado facultará ao financiad,or a mais ampla
fiscalização da aplicação da quantia financiada, exibindo, inclusive, os elementos que lhe forem exigidos.
Art. 7° O credor poderá, sempre que julgar conveniente e
por pessoas de sua indicação, não s6 percorrer todas e quaisquer
dependências dos imóveis referidos no título, como verificar o andamento dos serviços neles existentes.
Art. 8° Para ocorrer às despesas com os serviços de fiscalização, poderá ser ajustada, na cédula t3?ta de comissão de fiscalização exigível na forma do disposto no artigo S', a qual será
calculada sobre os saldos devedores da conta vinculada à operação
respondendo ainda o financiado pelo pagamento de quaisquer despesas que se verificarem com vistorias frustradas ou me forem efetuadas em conseqüência de procedimento seu que possa prejudicar
as condições legais e cedulares.
CAPiTIJLOII
SEÇÃOI
Das Cédulas de Crédito Rural
Art. 9° A cédula de crédito rural é promessa de pagamento
em dinheiro, sem ou com garantia rea1·c-edúla.miente c_õllstituída,
sob as seguintes denominações e modalidades:
I - Cédula Rural Pignoratícia;
II - Cédula Rural Hipotecária;
li- Cédula Rural PigriOni.tfciã e HiPoteCária;
IV - No ta de Crédito Rural. · ·
Art. 10. A cédula de_ crédito rural é título civil, fiqüido e
certo, exigível pela soma dela constante ou do endôsso, além dos
juros, da comissão de: fiscalização, se houver, e demais despesas
que o credor fizer para segurança, regularidade e realização_ de seu
direito _creditório.
- § 1° Se o erilitente houver deiXadO -de levantar qUalquer par
cela do crédito referido ou tiver feitO pagãffientOS-parciais ó credor
desconta-tos-á da soma declarada na cédula, tornando-se· exigível
apenas o saldo.
§ 2° Não constando do endôsso o valor pelo qual se transfere a cédula prevalecerá o da soma declarada no título acrescido
dos acessórios, na forma deste artigo, deduzido o valor das quitações parciais passadas nO prõprio título.
Art. 11. Importa vencimento da cédula de crédito rural, independentemente de aviso ou interpelação judicial· 60 extril.judícial, a inadimplência de qualquer obrigação convencion!il ou legal
do emitente do título ou sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.
ParágraíO UlticO. -Vúilleado o ii-lãdfinplemento, poderá ainda o credor considerar vencidos antecipadamente todos os_ fmanciamentos rurais concedidos ao emitente e dos quais seja credor.
Art. 12. A cédula de crédito rural poderá ser aditada, ratificada e retificada por meio de menções ã.cticionaís e de aditivos, datados e assinados pelo eminente e pelo credor.
Parágrafo único. Se não bastar o espaço existente, continuar-se á em folha do mesmo formato, que fará parte integrante do
documento cedular.
Art. 13. A cédula de crédito rural admite amortizações periódicas e prorrogações de vencimento que serão ajustadas mediante a inclusão de cláusula, na forma prevista neste Decreto-lei.
R
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SEÇÃOII
Da Cédu1a Rural Pignoratícia

Art. 14. A cédula rural pignoratícia conterá os seguintes requisitos, lançados no cóntexto:
I- Denominação "Cédulã Rural Pignoratícia";
II- data e condições de pagamento, havendo prestações periódicas ou prorrogações de vencimento, acrescentar: "nos termos
da cláusula Forma de Pagamento abaixo" ou "nos termos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo"~
ID - nome do credor e a cláusula à ordem;
IV - valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por
extenso, com indicação _da finalidade ruralista a que se destina o financiamento concedido e a forma de sua utilização;
V - descrição dos bens vinculados em penhor, que se indicarão pela espécie, qualidade, quantidade, marca ou período de
produção, se for o caso, além do local ou depósito em que os mesmos bens se encontrarem;
VI- taxa dos juros a pagar, e da comissão de fiscalização,
se houver, e o tempo de seu pagamento;
VII - praça do pagamento;
vm- data e lugar da emissão~
IX - assinatura dO próprio punho do emitente ou de representante com poderes especiais.
§ 1° As cláusulas "Forma de Pagamento" ou "Ajuste de
Prorrogação", quando cabíveis, serão incluídos Jogo ap6s a descrição da garantia, estabel~cendo-se, na primeira, os valores e datas
das prestações e, na segunda, as prorrogações previstas e- as condições a que está sujeita sUa efetiva-ção~
§ 2° A descrição dos bens vinculados à garantia poderá ser
feítá em· docUmento à parte, em duas vias, assinadas pelo emitente
e autenticadas pelo credor, fazendo-se, na cédula, menção a essa
circunstância. logo após a indicação do grau do penhor e de seu
valor global.
Art. 15. Podem ser-objeto do penhor cedular, nas condições
deste Decreto-lei. os bens suscetíveis de penhor rural e de penhor
mercantil.
Art. 16. Incluam-se na garantia os b~ns adquiridos ou pagos
com o financiamento feita a respectiva aVerbação nos termos deste
Decreto-lei.
Art. 17. Os bens apenhados continuam na posse ime-diata do
emitente ou do terceiro prestante da garantia real, que responde
por sua guarda e conservação como fiel depositário, seja pessOa física ou juódica. CuidandO-se do penhor constituído por terceiro, o
emitente da cédula responderá solidariamente com o empenhador
pela guarda e conservação dos bens apenhados.
Art. 18. Antes da liqüidação da cédula, não poderão os bens
apenhados ser removidos das propriedades nela mencionadas, sob
qUalquer pretexto e para·onde quer que seja, sem prévio consentimento escrito do credor.
Art. 19. Aplicam-se ao penhor constituído pela cédula rural
pignoraticia as disposições dos Decretos-leis noS 1.271, de 16 de
maio de !9J9, L.625, de 23 de setembro de 1939, e 4.312, de 20 de
maio de 1942 e das Leis n•s 492, de 30 de agosto de 1937, 2.666,
de 6 de dezembro de 1955 e 2.931, de 27 de outubro de 1956, bem
como os preceitos legais vigentes relativos a penhor rural e mercantil no que não colidirem com o presente Decreto-lei.
SEÇÃOlll
Da Cédula Rural Hipotecária

Art. 20. A cédula rural hipotecária conterá os seguintes requisitos. lançados no contexto:
I - Denominação "Cédula Rural Hipotecária 11 ;
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II- data e condições de pagamento; havendo prestações periódicas ou prorrogações de vencimento, acrescentar: "nos termos
da cláusula Forma de Pagamento abaixo" oU "nos termos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo";
III - nome do credor e a cláusula à ordem;
IV - valor d_o crédito deferido, lançado em algarismos e por
extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se destina o financiamento concedido e a forma de sua utilização;
V - descrição do imóvel hipotecado com indicação do
nome, se houver, dimensões, confrontaçôes, bellfeitórlas, título edata de aquisição e anotações (número, Hvro e folha) do registro
imobiliário;
VI - taxa dos juros a pagar e a da comissão de fiscalização,
se houver, e tempo de seu pagamento;
VII- praça do pagamento;
vm- data e lugar da emissão;
IX - assinatura do próprio punho do emitente ou de representante com poderes especiais.
§ ! 0 Aplicam-se a este artigo as disposiçõeS dos §§ 1o 2° do
artigo 14 deste Decreto-lei.
§ 2o Se a descrição do imóvel hipotecado se processar em
documento à parte, deverão constar também da cédula todas as indicações mencionadas no item V deste artigo, exceto confrontaçõ-·
es e benfeitorias.
§ 3° A especificação dos imóveis hipoteCados, pela descrição pormenorizada, poderá ser substituída pela anexação à cédula
de seus respectivos títulos de propriedade.
§ 4° Nos casos do parágrafo anterior, deverão consürr-d.il cédula, além das indicações referidas no § 2° deste artigo, menção
expressa à anexação dos títulos de propriedade e a declaração de
que eles farão parte integrante da cédula até sua finalliqüidação.
Art. 21. São abrangidos pela hipoteca constituída as construções, respectivos terrerios, maquiniSmo, insta1ações e_ benfeitorias.
Parágrafo único. Pratica crime de estelionato e fica sujeito
às penas do artigo 171 do Código-Penal aquele que fizer declarações falsas ou inexatas acerca da área dos imóveis hipotecados, de
suas características, inStalações e acessórios, da pacificidade de
sua~posse; ou omitir, na cédula, a declaração de já estarem eles sujeitos a outros ônus ou responsabilidade de_ qualquer espécie, inclusive fiscais-.
-·
---Art. 22. Incorporam-se na hipoteca constituída as máquinas,
aparelhos, instalações e construções, adquiridos ou executados
com o crédito, assim como quaisquer outras benfeitorias acrescidas aos imóveis na vigência da cédula, as quais, uma vez realizadas, não poderão ser retiradas, alteradas ou destruídas, s_em o
consentimento do credor, por escrito.
Parágra.fo único. Faculta-se ao credor _exigir ·que o _emitente
faça averbar à margem da inscrição prindpitl, a constituição do direito real sobre os bens e benfeitOriaS referidos neste artigo.Art. 23. Podem ser objeto de hipoteca cedular imóveis ru-·
rais e urbanos.
·
Art. 24. Aplicam-se à hipoteca cedular os princípios da le-:
gislação ordinária sobre hipoteca no que não colidirem com o pre' '
sente Decreto-lei.
SEÇÃOIV

Da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecáriâ
Art. 25. A cédula rural pignoratícia e hipotecária conterá os
seguintes requisitos, lançados no contexto:
I- denominação "Cédula Rural Pignorit.iídáe Hipotecária";
II- data e condições de pagamento havendo prestações periódicas ou prorrogações de vencimento, acrescentar: ''nos termos
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da cláusula fonna de pagamento abaixo" ou "nos termos da cláusula ajuste de prorrogação abaixo";
III- nome do credor: e a cláusula à ordem;
N - valor do crédito deferido, lançado em algarismos e por
extenso, com indicação da finaliuade ruralista a que se destina o financiamento concedido e a forma de sua utilização;
V - descrição dos bens vinculados eni penhOr, os quais se
indicarão pela espécie, qualidade, quantidade, marca ou período de
produção, se for o caso, além do local ou depósito dos mesmos
bens;
VI - descrição do imóvel hipotecado com indicação do
nome. se houver, dimensões, confrontações, benfeitores, título e
data de aquisição e anotaçOes (núnieto, livro e folha- do registro
imobiliário; ·
VII - taxa dos juros a pagar e da comissão de fiscalização,
se houver, e tempo de seu p!)gamento;
VIII- praça do pagamento;
IX- data e lugar da emissão;
X - assinã.tura do próprio punho do emitente ou de representante com poderes especiais.
Art. 26. Aplica-se à hipoteca e ao penhor constituídos pela
cédula rural pignoratícia e hipotecária o disposto nas Seções II e
ID do Capítulo II deste Dec~eto-Lei.
SEÇÃOV

Da Nota de Crédito Rural
_Art 27. ANota de _Crédito Rural conterá os seguintes requisitos, lançados iio contexto:
I- denominação "N~ta de_ Crédito Rural";
II - data e condições de pagamento; havendo prestações periódicas ou prorrogações de vencimento, acre_sc_entar:"nos termos
da cláusula forma de pagamento abaixon Ou "nos termos da cláusula ajuste de prorrogação abaixo";
m -_nome do credor e a cláusula à ordem;
IV- valor do crédito· deferido; lançado em algarismos e por
extenso, com indicação da finalidade ruralista a que se destina o financiamento concedido e a forma de sua utilização;
V- taxa dos juros a pagar e da comissão de fiscalização, se
houver, e tempo de seu pagamento;
VI -:-_praça dO pagamento;
VIí .=... data e_ lugar_ da emissão;
VIII- assinatura do próprio punho do emitente ou de representante com poderes especiais.
Art. 28. O crédito pela nota de _crédito rural tem privilégio
especial sobre os bens discriminados no artigo 1_.563 _do Código
Civil.
_Art. 29. A nota de Cr~dito niral terá o prazo mínimo de três
meses e o máximo de três a:ó.os.
CAPÍTULOill
SEÇÃOI
Da lnscri_ção 1e A v~rbação da Cédu1a

de Crédito Rural

Art. 30. As cédulas db crédito rural, para terem eficácia" contra terceiros, inscrevem-se no Cartório de Registro de Imóveis:
a) a cédula rural pignoratícia, no da circunscrição em que
esteja situado o imóvel de localização dos bens apenhados;
b) a cédula rural hipotecária, no da circunscriçãO eln que esteja situado o imóvel hipoteCário;
--- c) a cédula rural pignOratícia e hipotecária, no da circunscfi:ção em que esteja situado o imóvel de localização dos bens apenhados e no da circunscri~ão em que esteja situado o -imóvel
hipotecado;
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d) a nota de crédito rural, no da circunScrição em qJJe esteja
situado o imóvel a cuja exploração se destilla o finiDídaménÍÕ cedular.
Parágráfo Uriicó. Sendo nota de crédito rural emitida por
cooperativa, a inscrição far-se-á no Cartório de Registro de Imóveis do domicílio da emitente.
Art. 31. A inscrição far-se-á na ordem de apresentação da
cédula a resgistro em livro próprio denominado "Registro de Cédulas de Crédito Rural", observado__ o disposto nos artigos 183,
!88. 190 e 202 do Decreto n' 4.857 (*), de 9 de novembro de

1939.
§ 1° Os livros destinados ao registro das- cédulas de crédito
rural serão numerados em série crescente a começar de 1 e cada livro conterá termo de abertura e termo de encerramento assinados
pelo Juiz de Direito da Comarca, que rubricará todas as folhas.
§ 2° As formalidades a que Se referi o parágrafo anterior
procederão à utilização do livro.
§ 3° Em cada Cartório, haverá, em uso, apenas um livro
"Registro de Cédulas de Crédito Rural", utilizando-se o número
subseqüente depois de findo o anterior.
Art. 32. A inscriçãO conSistirá na áríoiãÇ_ãO dos seguintes requisitos cedurares;
a) data do pagamento, havendo prestações periódicas ou
ajuste de prorrogação, consignar, conforme o caso, a data de cada
uma delas ou as condições a que está sujeita sua efetivaçãri;
b) o nome do emitente, do financiador e do endossatário, se
houver;
c) valor do crédito deferido e o de cada um dos pagamentos
parcelados se for o caso;
d) praça do pagamento;
e) data e lugar da emissão.
§ 1° Para a inscrição, o apresentante de título oferecerá; com
o original da cédula, cópia tirada em impresSo idêntico ao da cédula, com a declaração impressa "Via não negociável", em linhas paralelas transversais.
§ 2° O Cartório conferirá a -eX3UdãO da cóPia, ãUtenticando-

a.
§ 3" Cada grupo de 200 (duzentas) cópias será encadernado
na ordem cron-ológica de seu arquivamento, em livro que o Cartório apresentará, no prazo de quinze dias da completação do grupo,
ao Juiz de Direito da Comarca, para abri-lo e encerrá-lo, rubricando as respectivas folhas numeradas em série crescerite a- começai
de I (um).
§ 4° Nos casos do § 3° do artigo 20 deste Decreto-Lei, à via
da cédula destinada ao Cartório será anexadã cópia dos títulos-de
domínio, salvo se os imóveis hipotecados se acharem registrados
no mesmo Cartório.
Art. 33. Ao -efetuar a inscrição ou- qualquer averbaÇãO, o
Oficial do Registro ImObiliário mencionará, no respe"ctivo ato, a
existência de qualquer documento anexo à cédula e nele aporá sua
rubrica, independentemente de outra qualquer formalidade.
Art. 34. O Cartório anotará a insC-iição; com indiCação do
número de ordem, livro e folhas, bem como o valor dos emolumentos cobrados, no verso da cédula, além de mencionar, se for o
caso, os anexos apresentados.
Parágrafo único. Pela inscrição da cédula, o oficial cobrará
do interessado os seguintes emolumentos, dos quais 80% (oitenta
por cento) caberão ao Oficial do Registro Imobiliário e 20% (vinte
por cento) ao Juiz de Direito da Comarca, parcela qu-e será recolhida ao Banco do Brasil S.A. e levantada quando das correições a
que se refere o artigo 40:
a) até Cr$ 200.000- 0,1 %;
b) de Cr$ 200.001 a Cr$ 500.000- 0,2%;

c) de Cr$ 500.001 a Cr$ 1.000.000- 0,3%;
d) de Cr$ 1.000.001 a Cr$ 1.500.000 -0,4%;
e) acima de Cr$ 1.500.000 ~- .0,5% máximo de 114 (um
quarto) do salário mínimo da região.
Ari. 35.--0 Oficial recusará efetuar -a Íf!.S_crição se já houver
registro anterior no grau, de prioridade declarado _no texto da cédula, considerando-se nulo o ato que infringir este disposiüvo.
ArL 36. Para os- fins previstos no artigo 30 deste DecretoLei, averbar-se-ão, à margem da inscrição da_ cédula, os endossos
posteriores à ins<;rição, as menções adicionais, aditiV-os, avisos de
prorrogação e qualquer ato que promova alteração na garantia ou
n_?s condições pactuadas.
§ 1o Dispensa-se a averbação dos pagamentos parciais e do
endosso das instituições 'financiadonis em operações de redesconto
ou CalJ.ção.
§ 2° Os emolumentos devidos pelos atos referidos neste artigo serão calculados na bas_e de 10% (dez por cento) sôbre os valores da tabeJa constan!e do parágrafo único do artigo 34 deste
J;)ecreto-lei, cabendo ao oficial e _ao Juiz de Direito da Comarca as
memas percentagens est(!.belecidas naquele dispositivo.
Art. 37. Os emolumentos devidos pela inscrição da cédula
ou pela averbação de atas posteriores poderão ser pagos pelo credor, a débito da conta a que se refere o artigo 4° deste Decreto-Lei
Art. 38. As ~crições das çé.dula.s e as averbações posteriores serão efetuadas no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da apresentação do título, sob pena de responsabilidade funcional do
oficial encarregado de promover os atas necessários.
§ 1° A transgress~o elo disposto neste artigo poderá ser comunicada ao Juiz de Direito-da Comarca pelos interessados ou por
qualquer pessoa que tenha conhecimento do fato.
§ 'r ReCebida a comunicação, o Juiz instaurará imediatamente inquérito administl-ati vo.
§ 3° Apurada a irregularidade, o oficial pagará multa de valor correspondente aos emolumentos que seriam cobrados, por dia
de atraso, aplicada pelo Juiz de Direito da Comarca, devendo a
respectiva importância Ser recolhida, dentro de 15 (quinze) dias, a
es_t::tbelecimento bancário que a transferirá ao Banco Central da
República do Brasil, para crédito do FundO G~,ral_ para Agricultura
e Indústria - FUNAGRI, criado pelo Decreto n° 56.835, de 3 de
setembro de 1965.
SEÇÃOII

Do Canc~amento da Inscrição da
Cédula de Crédito Rural
Art. 39. Cancela-se a inscrição mediante a averbação, no livro próprio, da ordem judicial competente_ ou prova da quitação da
cédula, lançada no pr6prio título ou passada em documento em separado com fôrça probante.
§ 1° Da averbação do cancelamento da inscrição constarão
as características do instrumento de quitação, ou a declaração, sendo o caso, de que a quitação foi passada na própria cédula, indicando-se, em qualquer hipótese, o nome do quintante e a data da
quitação; a ordem judicial de cancelamento será também referida
na- averbação, pela indicação dã--dã.ii do mandãtO, Juízo de que
procede, nome do Juiz que o subscreve e demais características
ocorrentes.
§ 2° Arquivar-se-á no Cartório a ordem judicial de cancelamento da inscrição ou uma das vias do documento particular da
quitação da cédula, procedendo-se como se dispõe no § 3° do artigo 32 deste Decreto-Lei.
§ 3° Aplicam-se ao cancelamento da inscrição as disposições do§ 2°. artigo 36, e as do artigo 38 e seus parágrafos.
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SEÇÃOn:r-

-

Da Correição dos Livros de !Dscrlção
da Cédula de Crédito Rural
Art. 40. O Juiz de Direito da Comarca procederá à corriiÇãO
do livro "Registro de Cédulas de Crédito Ruràl", uma vez por se-

mestre, no mínimo.

-

e quantidade pertem~entes ao emitente assiStirá ao credor o direito
de proceder nos termos do § 1o do artigo 41, observado o disposto
nos demais parágrafos do inesnio-rirtigo.
Art. 45. A nota promissória rural goza de privilégio especial
sobre.Qs bens enumerados no artigo 1.563 do Código Civil.

-

CAPITULO IV

Da Ação para Cobranças de Cédulas de Crédito Rural

Art. 41. Cabe ação executiVa para a C06f3riça da cédula de
crédito rural.
§ 1o Penhorados os bens constitutivos da gã.rantia real, assistirá ao credor o direito de promover, a qualquer tempo, contestada ou não a ação, a venda daqueles bens, observado o disposto
nos artigos 704 e 705 do Código de Processo Civil, podendo ainda
levantar desde logo, mediante caução idônea, o produto líquido da
venda, à conta e no limite de seu crédito, proseguindo-se na ação.
§ T Decidida a ação por sentença passada _em julg_ado, o
credor restituirá a quantia ou o excesso levantãdo, Confoime seja a
ação julgada improcedente total ou parcialmente, sem prejuízos
doutras comimições da Lei proce.ss~aL
__ _ __ __ _ ___
§ 3° Da caução a que se refere o parágrafo primeiro dispensam-se as cooperativas rurais e as insútuiçõeS-fiflanceirã.s públicas
(artigo 22 da Lei n• 4.595 (*),de 31 de dezembro de 1964), inclusive o Banco do Brasil S.A.

CAPÍTULO V
Da Nota Promissória Rural
Art. 42._Nas vendas a prazo de bens de natureza agrícola,
extrativa ou pastoril, quando efetuadas diretamente por produtores
rurais ou por suas co_ope-rativas; nos recebimentos, pelas cooperativas, de produtos da mesma natureza entregues pelos seus cooperados, e nas entregas de bens de produção ou de consumo, feitas
pelas cooperativas aos seus associados poderão ser utilizada, como
título de crédito, a nota promissória rural, nos termos deste Decreto-Lei.
Parágrafo único. A nota promissória rural émitida pelas
cooperativas a favor de seus cooperados, ao receberem produtos
entregues por estes, constitui promessa de pagamento representativa de adiamento por conta do preço dos produtos recebidos para
venda.
Art. 43. A nota promissória rural conterá os seguintes requisitos lançados no contexto:
I -Denominação "Nota Promissória Rural";
II- data do pagamento;
lli - nome da pessoa ou entidade que vende ou entrega os
bens e a qual deve ser paga, seguido da cláusula à ordem;
IV - praça do pagamento;
V - soma a pagar em dinheiro, lançada em algarismos e por
extenso, que corresponderá ao preço dos produtos adquiridos ou
recebidos ou no adiantamento por conta do preço dos produtos recebidos para venda;
VI - indicação dos produtos objeto da compra e venda ou
da entrega~
data e lugar da emissão;
VIII - assinatura do próprio punho do emitente ou de representante com poderes especiais.
Art. 44. Cabe ação executiva para a cobrança da nota promissória mral.
-Parágrafo único. Penhorados os benS'índicados na nota promissória mral, ou, em sua vez, outros da mesma espécie, qualidade

vn -
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CAPITULO VI

DaDu_plicata Rural
Art. 46. Nas vendas a prazo de quaisquer bens de natureza
agrícola, extrativa ou pastoril, quando efetuadas diretamente por
produtores rurais ou por suas cooperativas, poderá ser utilizada
também, como título de credito, a duplicata rural, nos termos deste
Decreto-Lei.
Art. 47. Emitida a duplicata rural pelo vendedor, este ficará
obrigado entregá-la ou a remetê-la ao comprador, que a devolverá
depois de assiná-la.
Art. 48. A duplicata rural conterá os seguintes requisitos,
lançados no contexto;
I- denominação "Duplicata Rural";
II - data do pagamento, ou a declaração de dar-se a tantos
dias da data da apresentação ou de ser à vista;
Ill- nome e domicílio do vendedor;
IV- nome e domicílio do comprador;
V - sorna a pagar em dinheiro, lançada em algarismos e por
extenso, que corresponderá ao preço dos produtos adquiridos;
VI- praça do pagamento;
VII - indicação dos produtos objeto da compra e venda;
VIII- data e lugar da emissão;
IX - cláusula à ordem;
X - reconhecimentO de sua exatidão e a obrigação de pagála, para ser firmada do próprio punho do comprador ou de representante com poderes especiais.
XI - assinatura do próprio punho do vendedor ou de representante com poderes especiais.
Art. 49. A perda ou extravio da duplicata rural obriga o vendedor a extrair novo documeto que contenha a expressão "segunda
via" em linhas paralelas que cruzem o título.
Art. 50. A remessa da duplicata rural poderá ser feita diretamente pelo vendedor ou pOr seus representantes, por intermédio de
instituições financiadoras,' procuradores ou correspOndentes, que
se incumbem de apresentá-la ao comprador na praça ou no lugar
de seu domicilio, podendo.os intermediários devolvê-la depois de
assinada ou conservá-la em seu poder até o momento do resgate,
segundo as instrUções de qUem Jhe cometeu o encargo.
Art. 51. Quando não for à vista, o comprador deverá devolver a duplicata mral ao ap,resentante dentro do prazo de 10 (dez)
dias contados da data da apresentação, devidamente assinada ou
acompanhada de declaração por escrito, contendo as razões da falta de aceite.
Parágrafo único. Na hipótese de não devolução do título
dentro do prazo a que se refere este artigo, assjste ao vendedor o
direito de protestá-lo por falta de aceite.
Art. 52. Cabe ação executiva para cobrança da duplicata rural.
Art. 53. A duplicata' rural goza de privilégio eSpecial sobre
os bens enumerados no artigo 1.563 do Código Civil.
Art. 54. Incorrerá na pena de reclusão por-um-a-quatro anos,
além da multa de 10% (dez por cento) sobre o respectivo montante, o que expedir duplicata rural que não corresponda a uma venda
efetiva de quaisquer dos bens a que se refere o artigo 46, entregues
real ou simbolicamente.
·
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CAPÍTULO VII

Disposição Especiais

SEÇÃOl
Das Garantias da Cédula de Crédito Rural
Art. 55. Podem ser objeto de penhor cedular os gêneros
oriundos da produção agrícola, extrativa ou pastoril, ainda que
destinados a beneficiamento ou transformação.
-- Art. 56. Podem ainda ser objeto de penhor cedular os se~
guintes bens e respectivos acessórios, quando destinados aos serviços das atividades rurais:
I - caminhões, canúonetas de carga, furgões, jipes e quafsquer veículos automotores ou de tração mecânica;
II - carretas, carroças, carros, _carroções e quaisquer veículos não automotores;
ill - canoas, barcas, balsas e embarcações fluviais, com ou
sem motores;
IV - máquinas e utensílios destinados ao preparo de rações
ou ao beneficiamento, armazenagem, illdustrialização, frigorifica~
ção, conservação, acondicionamento e transpOrte de produtos e
subprodutos agropecuários ou extrativos, ou-utilizados nas atividades rurais, bem como bombas, motores, canos e demais pertences
de inigação;
V - incubadoras, chocadeiras, criadeiras, pinteiros e galinheiros desmontáveis ou rri6veis, gàiOlãS, bebedouros, campânulas
e quaisquer máquinas e utensílios usados nas explorãÇõéi avícOlas
e agropastoris.
-Parágrafo úniCo .. O. penhor seiá ã:n6i3d0 nos assentamentos
próprios da repartição competente para expedição de licença dos
veículos, quando for o caso.
Art. 57. Os bens apenhados poderão ser objeto de novo penhor cedular e o simples registro da respectiva cédula equivalerá à
averbação, na anterior, do_ penhor constituído em grau subseqüente.
Art. 58. Em caso de mais de um fmanciamento, sendo os
mesmos o emitente da cédula, o credor e os bens apenhados, poderá estender-se aos financiamentos sQbseqüentes o penhor orginariamente constituído, mediante meilÇão da extensão nas cédulas
posteriores, reputando-se um só penhor com cédulas rurais distin~
tas.
§ }0 A extensão será apenas averbada à margem da inscrição anterior e não impede que sejam vinculados outros bens à garantia.
§ Havendo vinculação de novos bens, além da averbação,
estará a cédula também sujeita a inscnção no Cartório do Registro
de Imóveis.
§ 3° Não será possível a extensão da garantia se tiver havido
endosso ou se os bens vinculados já houverem sido objeto de nova
gravação para com terceiros.
Art. 59. A venda dos bens apenhados ou hipotecados pela
cédula de crédito rural depende de prévia anuência do credor, por
escrito.
Art. 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de
direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o pmtesto para assegurar o direito de regresso c_ontra endossantes e seus
avalistas.

zo

SEÇÃOII
Dos Prazos e Prorrogações
da Cédula de Crédito Rural
Art. 61. O prazo do penhor agrícõlil não excederá de três
anos, prorrogável por até mais três, e o do penhor pecuário não ad-
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mite prazo superior a cinco· anos, prorrogável por até mais três e
embora vencidos permanece a garantia, enquanto subsitirem os
bens que a constituem.
Parágrafo único. ,Vencidos os prazos de seis anos para o penhor agrícola e de oito anos para o penhor pecuário, devem esses
penhores ser reconstituídos mediante lavratura de aditivo, se não
executados.
Art. 62. As prorrogações de vencimento de que trata o artigo 13 deste Decreto-Lei s-erão anotadas na cédula pelo próprio credor, devendo ser averbadas à margem das respectivas inscrições, e
seu processamento, quando cumpridas regularmente todas as obrigações, cedulares e legais, far-se-á por simples requerimento do
credor ao Oficial do Registro de Imóveis competente.
Parágrafo único. Somente exigirão Iavranira de aditivo as
prorrogações que ti verem de ser concedidas sem o cumprimento
das condições a que _se subordinarem ou após o ténnino do período estabelecido na cédula.
CAPÍTULO VIII

DisposiçõeS Gerais
Art. 63. Dentro do prazo da cédula, o credor, se assim o en~
tender, poderá autorizar o emitente a dispor de parte ou de todos
os bens da garantia, na forma e condições que convenciOnarem.
Art. 64. Os bens dados em garantia assegurarão o pagamento do principal, juros, comissões, pena convencionai, despesas legais e convencionais' àom as -_preferências estabele~idas na
legislação em vigor.
·
Art. 65. Se baixai- no mercado o valor dos_ bens da garantia
ou se se verificar qualQuer ocorrência que determine diminuiÇão
ou depreciação da garaptia constituída, o emitente reforçará essa
garantia dentro do prazo de_ quinze dias da notificação que o credor lhe fizer, por carta enviada pelo Cárreio, sob registro, ou pelo
Oficial do Registro de Títulos e documentos da Comarca.
Parágrafo único. Nos casos de substituição de animais por
morte ou inutilização, assiste ao credor o_direito de exigir que os
substitutos sejam da mesma espécii-e categoria dos substituídos.
Art. 66. Quando· o penhor for constituído por animais, o
emitente da Cédula fica Obrigado a mantef iodo o rebanho, iriCiusive os animais adquiridos com o financiamento, se for o caso, protegidos pelaS medidas sanitárias e profiláticas recomendadas em
cada caso, contra a incidência de zoonoses, moléstias infecciosas
Ou parasitárias· de ocorrência freqüente na região.
Art. 67. Nos finaiJ.ciaffie'ntos pecuários, poderá ser convenCionado que o emitente se obriga a não vender, sem autorização
por escrito· do credor, durante a vigêrícia- do título, crias fêmeas ou
vaCas aptas à -prOcriaçao, asslstirldo ao credor, na hipÓtese de não
observância dessas condições, o direito de dar por vencida a cédula -e exigir o total da díVida dela resultante, independentemente de
aviso extrajudicial ou interpelação judicial.
Art. 68. Se os bens vinculados em penhor ou em hipoteca à
cédula de crédito rural pertencerem a terceiros, estes subscreverão
também o título, para qu'e se constitua a garantia.
-Art 69. Os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados
ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante, cumprindo ao emitente ou ao terceiro
empenhador ou hipotecante denunciar a existência da cédula às
autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou, sob
pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.
Art. 70. O emitente da cédula de crédito rural, com ou sem
garantia real, manterá em dia o pagamento dos tributos e encargos
fiscais, previdenciários trabalhistas de sua responsabilidade, in-

e
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clusive a remuneração dos trabalhadores rurais, exibindo ao credor
os respectivos comprovantes sempre que lhe forem exigidos.
Art. 71. Em caso de cobrança em processo contencioso ou
não, judicial ou administratívó; o emitente da cédula de crédito rural, da nota promissória rural, ou o aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento) sobre o prinCipal
e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da
autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de
crédito.
Art. 72. As cédulas de crédito rural, a nota promissória rural
e a duplicata rural poderão ser redescontadas no Banco Central da
República do Brasil, nas condições estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional.
Art. 73. É também da competência do Conselho Monetário
Nacional a fixação das taxas de desconto da nOta promissória rural
e da duplicata rural, que poderão ser elevadas de I% ao ano em
caso de mora.
Art. 7 4. Dentro do prazo da nota promissória rural e da duplicata rural, poderão ser feitos pagamentos parciais.
Parágrafo tínico. Ocorrida a hipótese, o credor declarará, no
verso do título, sobre sua assinatura, a importância recebida e a
data do recebimento, tomando:-Se exigível apenas o saldo.
Art. 75. Na hípótese de norri.Mção, por qualquer circunstância, de depositário para os bens apcnhados, instituídos judiciai -ouconvencionalmente, entrará ele também na posse imediata das máquinas e de todas as instalações e pertences acaso necessários à
transformação dos referidos bens dos produtos a que se tiver obri--gado o emitente na respectiva cédula.
Art. 76 Serão segurados, até final resgate da cédula, os bens
nela descritos e caracterizados, ob~ervada a vigente legislação de
seguros obrigatórios.
Art. 77. As cédulas de crédito rural, a nota promissória rural
e a duplicata rural obedecerão aos modelos anexos de números I a
6.
Parágrafo único. Sem caráter de requísiçãõ-f:Ssencial, as cédulas de crédito rural poderão conter disposições qUe resUltem das
peculiaridades do financiamento rural.
- Art. 78. A exigência- cOnstante do artigo 22,- da Lei n° 4.947,
de 6 de abril de 1966, não se aplica às operações de crédito rural
proposta por produtores rurais e suas cooperativas, de coiJ.fOrmidade com o disposto no artigo 37 da Lei n° 4.829, de 5 novembro de
1965.
Parágrafo único. A comunicaÇão dõ tnstituto Brasileiro de
Reforma Agrária, de ajuizamento da cobrança da -díVidã fiscal ou
de multa impedirá a concessão de crédito rural ao devedor, a partir
da data do recebimento da comunicação, pela instituição financiadora, salvo se for depositado em juízo o valor do débitO em litígio.
CAPÍTULO IX

Disposições Transitórias
Art. 79. Este decretow lei entrará em vigor noventa (90) -di<is
depois de publicado, revogando-se a Lei n° 3.253 (*), de _27 de
agosto de 1957, e as di posições em contráriO:
Art. 80. As folhas em branco dos lívros de registro das "Cédulas de Crédito Rural'"' sob o império da Lei n° 3.253, de 27 de
agosto de 1957, serão inutilizadas, na data da vigência do preSente
Decreto-lei, pelo Chefe da Repartição arrecadara federãl a que
pertencem, e devidamente guardados os Ii vros.
H. Castello Branco -Presidente da República.
RESOLUÇÃO N" 590
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 90 da Lei n°
4.595, de 31-12w64, torna público que o Conselho Monetário Na-
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cional, em sesSão realizada ~esta data, tendo em vista as disposições dos arts. 4°, incisos VI, IX e XVll, da referida Lei, e 5° e 6° da
Lei n° 4.829, de 5-11-65, reSolveu:
I - determinar que oS encargos financeiros em créditos rurais e agroindustlj_ais sejãrrl e.Stabelecic:los em função da variação
das ORTN no período de dezembro a dezembro imediatamente anterior;
II - estabelecer a incidência de encargos financeiros às sew
guintes taxas, com base na variação das ORTN _apurada de dezembro/78 a dezembro/79, corre:spondente a 47,19%:

1) no crédito rural:
A- miniprodutor- e J)equeflo prOdutor:
.correção

___,.m.,o,.,n.,e;,tár.,_,.,·a,___~
custeio:

.iJJJ:o.s.

lQl.al

. (40% das ORTN's)

áreas da SUDENE
e SUDAM

19%

2%

21%

_ demais regiões

19%

5%

24%

24%

2%

26%

24%

5%

29%

~

J.Qtal

investimento:

(50% das ORTN's)

_áreas da SUDENE
e SUDAM
_ demais regiões

B - demais produtores:
correção

___·:_ch_,m,o,n,e"'tári=·a,____
custeio:

(60% das ORTN's)

áreas da SUDENE

e SUDAM

28%

2%

30%

_ demais regiões

28%

5%

33%

investimento:

(70% das ORTN's)

_áreas da SUDENE
e SUDAM

33%

2%

"35%

_demais regiões

33%

5%

38%

C- cooperativas: as niesmas taxas exigíveis dos miniprodutores e dos pequenos produtores, de confonnidade com o item
Il.l.A aplicandowse as taxas de custeio aos créditos especiais; excetona hipótese do MCR I2-I-2. c, sujeita aos ellcar-gos.finanCeiros de investiriientos.
·
-

D- comercialização:
- pré-comercializaçãO:1 as mesmas taxas de custeio, previs~
tas nos itens Il.l.A e B;
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correção
descontos:

_ __!m~on~e~tári,
.."·a'"·---·~
(70% das ORTN's)

lQla[

_áreas da SUDENE
e SUDAM

33%

2%

35%

_demais regiões

33%

5%

38%

correção
_ ____,m=on,e,tári="a,__ _ juros
_ preços mínimos:

lQlal

(50% das ORTN's)

áreas da SUDENE
e SUDAM

24%

2%

26%

_demais regiões

24%

5%

29%
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(miniprodutor, pequeno produtor e demais produtores), independentemente do valor da operação;
IX- delegar competência ao Banco Central para fixar as diretrizes complementares necessárias à execução desta resolução.
Brasília (DF), 7 de dezembro de 1979.- Ernane Galvêas,
Presidente.

O Sr. Nabo r Júnior, zo Secret6rio, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, JDVice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr.l0 Secretário.
É iido o s~guinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 8, DE 1994
Determina a obrigatoriedade de concurso púb1ico para a admissão de pessoal nas empresas públicas e sociedades de economia mista e dá outras
providências.

2) no crédito agroindustrial: (70% das ORTN's)
_áreas da SUDENE
e SUDAM

33%

4%

37%

_demais regiões

33%

6%

39%

3) em financiamentos rurais de programas especiais: as mesmas taxas previstas para os miniprodutores e pequenos produtores,
nas faixas comuns de crédito rural, de conformidade com o item
II. LA, exceto: (1°) nas áreas da Sudene e Sudam, em que preva1ecem as taxas atualmente em vigor, sa1vo quando forem mais onerosas; (2°) em programas cofmanciados por recursos externos, que
continuam sujeitos aos encargos definidos nOS reSPectivos contratos de empréstinios.- 4) em financiamentos industriais ou agroindustriais de
programas especiais: as mesmas taxas previstas para as faixas
comuns de crédito agroindustrial, de conformidade com o item
II.2, exceto no Proálcool e nas áreas da Sudene e Sudam, em que
serão mantidos os encargos financeiros atualmerite enl Vigo!-: __ III - estipular que as taxas definidas no item anterior eõtrem
em vigor imediatamente à publicação desta resolução, exceto
quanto ao custeio agrícola nas áreas da Sudene e Sudam, em que a
vigência se dará a partlr de }0 -7 -80;
IV - estabelecer que as taxas de custeio e de comercialização serão inalteráveis na vigência do crédito, ao passo que nas
operações de investimento a taxa de correção monetária ficará sujeita aos reajustamentos aprovados pelo Conselho Monetário Nacional;
V - equiparar as taxas das operações amparadas por redescontos seletivos às da p-olítica de preços mínimos, de que traia o
item II.l.D, exceto nos casos das Resoluções n°S 329, de 16-7-75,
330, de 16-7-75, e 515, de 8-2-79;
VI- fixar as taxas de redescontas, nas hipóteses do item anterior, em 4 (quatro) pontos percentuais abaixo das taxas exigidas
dos beneficiários finais;
VII- determinar que a disposição do item II.2 não será extensiva aos programas agroindustriais cujos regulamentos· prevejam a incidência de encargos financeirás mais elevados, que
deverão, todavia. adaptar-se aos critérios gerais desta Resolução,
quanto ao desdobramento em correção monetária e juros e às variações periódicas;
Vlli - autorizar que os encargos financeiroS sejam estabelecidos, no crédito rural, em função da classifiçação do produtor

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o A admissão de pessoal em empresas públicas e sociedades de economia miSta depéOde de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.
_
_
Parágrafo único. O" diSposto neste artigo não se aplica:
I - às funções de direção e de confiança;
II - aos casos de contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de exepcional interesse da entidade.
Art. 2° O concurso público terá validade de até 2 (dois)
anos, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período.
§ 1o O prazo de validade do concurso e as condições de sua
realização -serão fixados em edital, que será publicado no Diário
Oficial da União e emjonlai diário de grande circulação.
§ 2° Não se abrirá novo concUrso enquanto houver candidato aprovado em concurso :anterior com prazo de validade não expirado.
'·I
-.c!"-Art. 3o As funções de direção e de confiança serão exercidas, preferencialmente, pelos ocupantes de emprego de carreira
técniCa ou profissional.
·
Art. 4° Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o
direito de se inscrever em concurso ·público para empregos cujas
atribuições Sejam compatfveis com a deficíência de' que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento)
das vagas oferecidas no concurso.
_
Art. SOA não-obsefvância das presentes disposições implicará a nulidade dos atas e a punição do responsável, nos termos da
lei.
Art. 6° Esta lei entra em vigor na data _!ie sua publicação.
Art. 7° Revogam-se~ as disposições erii- coritrário.

Justificação
O presente projeto de lei tem por finalidade regulamentar o
disposto no artigo 37 e inçisos da Constituição Federal que determina o concurso público de provas ou de provas e títulos para admis_s~o de pessoal nas empresas _públi~~ -~---!!a~ __st::Jr;:i_e4_~g~-~--ç1-~_
economia mista.
-A atual Constituição inova ao ter ampliado o campo de exigência do concurso público. Ele é imprescindível, nos termos do
caput do artigo 37, tanto para o provimento de cargos ou empregos
públicos na Administração Direta, quãi:tto para a admissão aos empregos na Administração Indireta.
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Alegam alguns que o inciso II do artigo 37 refere-se apenas
à exigência de concurso público no âmbito da Administração Direta. vez que seu texto se refere somente à investidura em cargo ou
emprego público.

Não nos parece, porém, ser essa il exegese correta do texto
citado.
Sobre a questão, esclarece-nos Celso Bandeira de Mello:
"Ante o teor do art. 37, caput, evidencia-se, com
luminosa clareza, que também empresas públicas, sociedades de economia mista- e meSmo fUndações governamentais de direito privado e"Stào sujeitas à realização de

concurso público para admissão de pessoal. Seria errôneo presumir que tal imposiçãõ -não iS colhe porque o
inciso U do art. 37 serviu-se -da expressão cargo ou emprego público ou-porque deixou denominá-las de modo
expresso, ao contrário do que ocorreu no inciso XVII,
onde a vedação de acumular foi- expressamente reportada a empregos ou funções nestas pessoas. Igualmente
seria errôneo ·supor que o alcance do princípio do concurso público não atinge algumas dehtre as empresas estatais: as exploradoras de atividade econômica; referidas
no art. 173, dado ao fato que o_ parágrafo I o deste preceptivo as declara sujeitas ao regime próPrio das empfesas privadas inclusive quanto às obrigações trabalhistas
e tributárias" (in Regime Constitucional dos servidores
da administração direta e indireta, Revista dos Tribunais,
1990, pág. 41).
Todavia, reconhece o autor que em algumas hipóteses "haverá espaço para exceções ao princípio da obrigatoriedade do concurso público" (idem, pág. 35).
.
~
-~ ~
A presente iniciativa
ainda a preocupaçãO no que
concerne à observância dos princípios constitucionais da isonomi<i
e impessoalidade, prind_rilos estes que -p-odem ser fi!ridos através
do favorecimento pessoal e do empreguismo.
Neste sentido, o concurso público é o mais adequado instrumento à disposição da Administração Pública piTa Obter-Se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público. Através
dele, estaremos oferecendo igual oportunidade a todos aqueles que
atendam aos requisitos da lei. É pelos concursos que afastamos os
ineptos e apaniguados, geradores de um espetáCU:íO ciegl-adante de
protecionismo e falta de escrúpulos daqueles que se alçam e se
mantém no poder, leiloando empregos de toda sorte (Cf. Hely Lopes MeireJles, Direito Admínistrativo-Rrasileiro, 8" ed., São Paulo,
1981' pp. 408-409).
Pela importância e relevância desta matériá-e pela súa iepeicussão positiva sobre a política de recursos humanos de toda a administração indireta, esperamos contar com o apoio dOs ilustres
pares para a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 21 de Fevereiro de 1994. - Senador
Humberto Lucena.

renete

0

(A

Comissão de COnstituição, Justiça e Cidadania- decisão terminativa.)
-- ---

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues):_ à projeto será
publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requcrirrientó que será lido pel_o S!. 1° Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 82, DE1994
Senhor Presidente,
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Requeiro, nos termos do artigo 13. § 1°, do Regimento Interno do Senado Federal,' seja consideradã como licença, minha
ausência dos trabalhos desta Casa nos dias 16, 17 e 18 do corrente
mês, quando estarei cumprindo roteiro de viagem no Estado de
Santa Catarina.
Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 1994.- Senador Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A votação do
requerimento fica a adiada por falta de quorum.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I o Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N' 83, DE 1994
Tendo sido convidado, como membro da mesa diretora da
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, se~ão brasileira, a
realizar visita à Comunidade Européia, requeiro me seja Concedída
autorização para ausentar-me do País no período de 20 a 26 de fevereiro do corrente ano,_ a fim de desempenhar essa missão, nos
termos do art. 55, III, da Constituição Federal e 40, § 1o a, do Regimento Interno do Senad_o,Federal.
Sala das Sessões, 2{ de fevereiro de I994.- Senador Oda~

cirSoares.
Brasilia, 20 de janeiro de !994
Senhor Parlamentar,
Tenho a grata satisfação de transmitir a Vossa Excelência
convite feito aos membfoS da mesa diretora da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, tanto da seção brasileira como das
respectivas mesas diretoraS da Comissão nos outros Congressos
naçj_onais, para realiZar vi_siia à C_orriu_nidade EurOpéia, nos di:is 22,
23 e 24 de fevereíro próximo.
Informo que o convite foi formulado pelo Senhor Manuel
Medina Ortega, Presidente 'da Delegação para as Delegações com
os- Países da América do Sul, Parlamento Europeu e, encaminhado
ao Presidente da ComissãO, Senador Álvaro Alouso, atravé::; do
Embaixador do Uruguai jurito à Comunidade Européia, em Bruxelas.
O Senador Álvaro Alonso já comunicou ao Parlamento Europeu, a aceitação do _convite, em nome das respectivas mesas diretoras da Comissão, conforme cópia de correspondência em
anexo.
Informo outrossim ci.ue as despesas relativas às passagens
aéreas, hospedagem e alimentação correrão por conta dos convidados.
Na expectativa de uma resposta positiva ao honroso convite, aproveito à oportunidade para apresentar a Vossa Excelência
meus sentimentos de elevada consideração.
Atenciosamente, Der). Nelson Proença, Presi~ente Alterno
da Comissão Parlainentar COnjunta do Merco"sul.
Ofício CPCM no 5

Brasilia, 2 de fevereiio de 1994

Excelentíssimo Senhor,
A mesa diretora da Comissão Parlamentar Conjunta do
Mercos_ul recebeu honroso convite do Parlamento Europeu para
realizar visita à Comunidade Européia (Bruxelas) a fim de apro~
fundar dos conhecimentos sobre o processo de integração europeu,
bem como conhecer o funcionamento do _órgão legislativo comunitáriO; conforme programaÇão em anexo.
Tal visita se reveste de especial importância, poi!> cada Estado Parte do Tratado de Assunção prepara documentos sobre a estrutura institucional definitiva, que o Mercosul deverá adotar a
partir de 1995. Cabe aos legisladores membro:s da Comissão a ta-
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refa de elaborar uma proposta, nõ que-i&lge aO-rriõdelo de Parla--.
mente pretendido para o Mercosul.
Sendo assim, acredito ser extremamente oportuna a chance
oferecida por esse intercâmbio, para colher subsídios fundamentais
ao enriquecimento da proposta de criação de um Parlamento do
Mercosul.
Informo a Vossa Excelência que a visita se dará nos dias
22, 23 e 24 de fevereiro e contará com a participação de p-arlamentares argentinos, paraguaios e uruguaios.
Segundo o Senhor Manuel Medina Ortega, Presidente da
Delegação para as Delegações-com os Países da América do Sul
do Parlamento Europeu, que nos formulou o convite, a COmunidade Européia não poâerá cobrir as despesas de viagem e de hospedagem dos convidados, portanto solicito a Vossa Excelência seja
concedida passagem aérea de ida e volta a Bruxelas, bem como
diárias respectivas pàra os seguintes Senadores, membros da mesa
diretora da Comissão:
---1. Senador Odacir Soares- Vice-Presidente.
2. Senador Dirceu Carneiro Secretário-Geral.
Na certeza de contar com vossa habitual atenção às solicitações da Comissão, aproveito o ensejo para reiterar-lhe meúS-seittimentos de elevada consideração.

Atenciosamente,. Nelson Proença, Preside!lte Alterno da
Comissão Parlamentar do Mercosul.
REQUERIMENTO N" 84, DE 1994
Brasília, 1Ode fevereiro de I 994
Senhor Presidente,
Tenho a honra de informar a V. Ex• qUe -recebi convite do
Parlamento Dinamarquês "The Folketinget" para participar da
Reunião de Mulheres Nórdicas Parlamentares.
Assim sendo tenho a honra de solicitar a V. Ex• que me seja
concedido afastamento no período de 26 de fevereiro a 7 de março, do corrente ano.
Certa de contar COm sua constante atenção despeço-me.
Atenciosamente,
Sala das Sessões, 21 de fevereirO--d_e-1994.- Se:riãdofa-Eva
Blay.
Dear Honourable Ms Eva B1ay
Subjecto: Nordic Women Parliamentarians' Meeting,
·
March 3. -4. 1994 in Copenhagen,
Denmark
The below signatory members of the Danish Parliament
"The Folketing" are pleased to invite you to participate in The
Nordic Women Parliamentarian' Meeting which will take place in
Copenhagen, Denmark, from the 3rd - 4th of March 1994. this
meeting is organízcd by Danish women parliamentarians in co.:.
opcration with the United Nations Population Fund (UNFPA).
Tlie meeeting in Copenhagen will emphasize the important
and special role of women parliamentarians in fonnulating policies
designed_ to empower somen and respond to their needs.
The meeting will focus on the following topics:
- Empowerment and Status ofWomen,
- Reproductive Rights and Reproducti ve Health,
- Male Roles, Rcsponsibilities and Participation, and
- Population and Poverty Alleviation.
The meeting will be of many kad-up-activities to the lnternational Conference on Population aitd Development 1994. The
meeting in Copenhagen will be ()pened by the honourable Ms.
Helle degn, Minister of Development Cooperation, Denmark, and
Dr. Nafis Sadik, Secretary General of the IntemationafCofiference
on Population and Development, Executive Director, UNFPA.
There will also be participants from Norway, Sweden and Finland.
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UNFPA will be pleased to fund your particivating in the
meeting. Your travei and subsistence will also be provided by
UNFPA in accordanc~ with its regulations. Kinclly inform us if
you are able to participate in this meeting. After receiving your
response, you will be _contacted concerning travei arrangements
and hotel acco=odation from WAY (Wor1d Assembly of
Youth). WAY will be prga.Q.izing the meeting, and your enrolment
should therefore go directly to WAY: Ved Bellahoj 4, DK-2700
Bronshoj, Dembark. Phone.: (45) 31607770.- Lotte HenrikseSocial Democratic Party - With Kind Regards - Agnete Lausw
tsen- Conservative Peoples Party - Hanne Severinsen- Liberal
Democratic Party - E!)ba Strange- The Socialist Peoples Party Annette Just - Progress Party - Bente Juncker- Center Democratic Party - Dorit Myltoft - Radical Liberal Party - Merete
Due- Christian People' s Party.
O SR. PRESIJ>ENTE (Chagas Rodrigues) - Os requerimentos lidos srão remetidos à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, devendo ser apreciados após a Ordem do Dia,
nos termos do§ 3° do art. 40 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1o Secretário.
·São lidas- as -seguintesBrasflia, Il de janeiro de 1994
Senhor Presidente,
Com cordial visita, comunico a Vossa Excelência que passei a integrar a Bancada do Partido Democrático Trabalhista PDT, desde o dia 17 de dezembroll993.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima
e consideração. Senadora J únia Marise.
Brasilia, 16 de fevereiro de 1994
Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência, para todos os fins, que fui
escolhido pela Bancada do PRN. -Partido da Reconstrução Nacional, para exercer a liderança na Sessão Legislativa que ora se
inicia.
~..-:Sendo o que se encontra para o momento, aproveito a oportunidade poara apresentar-lhe protestos de elevada estima e distinta consideração. Senador Ney Maranhão- Líder do PRN.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- As comunicações lidas vão à publicação.
- -- Sobre a mesa, comunicação _que será lido pelo Si:. -lo Secretârio.
É lida a seguinte
Brasflia, 9 de feverefro de 1994
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência qi.J.e me ausentarei do País, a
partir do dia 14 do corrénte, devendo permanecer nos Estados Unidos da América por um período de quinze dias aproximadamente,
em conformidade com os requerimentos anteriormente endereçados a essa Presidência sobre o _assunto. Cordiais saudações, Senador Antonio Mariz.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) · O expediente
lido vai à publicação.
O Senhor Presid~nte da República editou a Medida Provi- .
sória o 0 426, de 9 de fevereiro de 1994, que altera a redação do
art. 69 da Lei n• 8.672, de 6 de julho de 1993, e dá outras providências.
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e:

De acordo com as indicações das Lideran_ç_~s, nos termos
do § 5° do art. zo da Resolução 0° 1/89-Ci\f, fiCa_ assiril const.JotUída
a Comissão Mista incumbida de emitir pareCei Sõbie a ma"téfía.-

PTB
-7. -Marluce Pinto
DEPUTADOS

Suplentes

Suplentes

Titulares

PMDB

I. Wilson Martins

1. Nabor Júnior
2. Amir Lando

6. João Fr-anÇa

Teixeira

_ 7. José Eduardo Vieira

SENADORES
Titulares

PP
6~ Pedro

2. Dívaldo Suruagy
PFL

BLOCO
1. Israel Pinheiro
2. José Elias

I. Mussa Demes
2. Manoel Castro
PMDB

3._ Júlio Campos

3. Odacir Soares

3. Haley Margon

PPR

3. Armando Viola

PPR

4. Hydekel Freitas

4. Carlos De'Carli

A. Sarnir Tannus

4. Luciano de Castr_o

PSDB

5. Jutahy Magalhães

5. Mário Covas

PSDB

6. Aureo Mello

PV

5. José Abrão

PRN
6. Ney Maranhão
PDT

7. Lavoisier Maia

7. Nelson Wedekin
DEPUTADOS
Suplentes

Titulares
BLOCO

1. Paulo Romano

1. Mauro Fecury

2. Oswaldo Coelho

2. João Mendes
PMDB

3. Adelaide Neri

3. Gilvam Borges
PPR

4. RonivOn Sanqago

4. Aécio de Borba
PSDB

5. Flávio Arns

5. Artur da Távola

-

PSD

6. Irani Barbosa

6. Orlando Pacheco
PPS

7. Roberto Freire

7. Sérgio Arouca

De acordo com a Resolução no 1, de 1989-CN, fica: eStabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
DIA 21/02194 -Designação da Comissão Mista;
DIA 22/02/94 - Instalação da Comissão Mista;
Até 15/02/94 - Prazo para recebimento de e~endas:_ ~~~o
para a Comissão Místa emitir o parecer sobre a 3.dmissibilidade;
Até 25/02!94 - Prazo final da Comissão Mista;
Até 12/03/94 --Prãzo no Congressõ Nãdonal.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rpdrigu~_s) --O. Senhor
Presidente da República editou a 1\tledida Provisória n° 427, _de
II de fevereiro de 1994. que dispõe sobre o depositário infiel de
valor pertencente à Fazenda Pública, e dá outras providências.
De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, _fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Suplentes
PMDB

I. Cid Sabóia de Carvalho

1. Divaldo Suruagy
2.- Ruy BaCelar

2. Ronan Tito
PFL
PPR
4. Epitácio Cafeteiia ·

Suplentes
PMDB
I . .A mi r Lando
2. Flaviano Melo

L Gilberto Miranda

2. José Fogaça
PFL

3. Júlio Campos

3. Henrique Almeida
~

PPR
4. AffonsO Camárgo

4. Epitácio Cafeteira

5. Almir Gabriel

5. Mário Covas
PSB
6. José Paulo Biso!

6.
PT
7.

7. Eduardo Suplicy

DEPUTADOS

3. Gi.iíflit!fille Palmeira

3. Hugo Napoleão

Suplentes

Titulares
BLOCO

4. Moisés AbrãO
PSDB

5. Mário Covas

SENADORES
Titulares

PSDB

SENADORES
Titulares

6. Sidney de Miguel
6. Sigmaringa Seixas
Deve ter havido um equívocO na publicação.-pois o Senador
Sigmaringa Seixas é do PS:OB. Será feita a correção quanto aos
sUplentes.
·
PRO NA
Z~ Regina Gordilho
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 21/02794- Designação da Comissão Mista;
Dia 22/02/94 - Instalação da Comissão Mista;
Até 21/02/94 - Prazo para recebimento_ de emendas. Prazo
para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a- admissibilidade;
Até 03/03/94 - Prazo final da Comissão Mista;
Até 18/03/94- Prazo rio Congresso Nacional.
~
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Senhor Presidente
da República editou a Medida Provisória 0° 428, de 11 de fevereiro de 1994, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos MiniStériOS da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Ãgi-ária e do Exército, crédito extraordinário no valor de CR$ 15.151.734.000,00 para
ari:lpliação do Programa-de Distribuição Emergencial de Alimentos
-P!WDEA.
De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos
dos§§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução no 1/89-CN, fica assiin constituída a Comissão Mista incUmbida de emitir parecer sobre a matéria:
·

5. Jutahy Magalhães

1. LuíS .EdUardo Magalhães
2. NelsOn- Marquezelli

1. Arolde de Oliveira
2. Sarney Filho
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PMDB

3. Nestor Duarte

3. Laíre Rosado
PPR

4. Hugo Biehl

4. Cleonâncio Fonseca

PSDB

5. Aparício Car-Valho

s: Clóvis Assis

PP

6. José Linhares

6. Raul Belém
PDT

7. Luiz Salomão

7. Miro Teixeira _ __ __

De acordo com a Resolução n° 1, cte 1989-ÇN, fica
lecido o seguinte calendário para a- tramitação dã matéri;t:
Dia 21102/94- Designação da'COmissão Mista;
Dia 22/02194 - Iustalação da Comissão Mista;

esui.be_":

Até 21102/94 - Prazo para recebi!Ilento de emendas. Prazo
para a Comissão Mista erriitk o parecer sobre a admissibilidade;
Até 03/03/94- Prazo final da Comissão Mista;
Até !8/03194 - Prazo no CongresstfNacional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n(> 429, de 16 de
fevereiro de 1994, que a1tera diSPositivos da Lei ll0 8.666, de 21 de
junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Con_stituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, e dá outras providências.
De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos
dos§§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução-no 1/89-CN, fica assim ·constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma---téria:
SENADORES

Suplentes

Titulares
PMDB

1. José Fogaça
l. Flaviano Melo

!. Gilberto Miranda
2. Cóutiiiho JOrie
PFL

3. Dario Pereira

3. J6río Cailipoi
PPR

4. Affonso Camargo

4. LtiCídio Portella
PSDB
5~ DirCe-u Carneiro

5. Jutahy Magalhães
PRN
6. Ney Maranhão

6. Aureo Mello
PDT

7. Nelson Wedek.in

7. LavoíSíer Maia

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
BLOCO

!. César Bandeira
2. Ney Lopes

1. Félix Mendonça
2 José Carlos Aleluia

PMDB
3. Walter Nory

3. Luís Roberto Ponte
PPR

4. Vasco Furlan

4. Armando Pinheiro
PSDB

5. Geraldo Alckmin Filho

S. João Faustino
PP

6. Jaques Wagner

6. Waldomiro Fioravante
PRN

7. Elísio Curvo
7. Aroldo Cedraz
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para_a tramitação da matéria:
Dia 21/02/94- Designação da Comissão Mista~
Dia 22/02/94 - lustalação da Comissão Mista;
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Até 22702194 --Prazo para recebimento <fe emendas. Prazo
para a Comissão Mista emitir o parecer sobf-e a -adffiissibilid?de;Até 04/02/94- Prazo final para a Coniissão Mista; ·
Até 19/03/94 ~PraZO no COngresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -.A Presidência
do Congresso Nacional comunica que o Sr. Relator-Geral da Revisão Constitucional, Congressista Nelson Jobim, apreSentou, para o
segundo turno de apreciação, os pareceres n°s 23-B e 24-B, de
1994, sobre as emendas oferecidas às propostas de emenda constituciOnal de revisão n° 1-A, de 1994,referente ao art. 50 da Constituição Federal e n° 2-A, de 1994, referente à inclus~o, no Ato das
DispoSiçõeS COnstitucionaiS Transitórias, dos artigos 71 a 73, relativOS aO Fundo Social de Emergência.
Ambos os pareceres estão publicados e disponíveis, nesta
data, em avulsos.
Nos termos do art. 13. § 6•. da Resolução n• 1/93 - RCF,
está aberto o prazo para apresentaÇão de eventual requerimento de
destaque até amanhã, día 22 de" fevereiro, às 18h.
Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronunci~ o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil se encontra mais uma vez paralisado, aguardando a divulgação de
novas medidas govemaplen_tais_ voltadas para a tentativa de realizar o grande sonho nacional, o de estabilizar a economia e derrubar a inflação insaciável e até hoje triunfante.
A esta altura, sãÕ-riotó.iios os principais aspectos e diretrizes
do "Pacote", cujos últimos nós estão sendo apertados nos laboratórios do Ministério da Fazenda, com a participação de toda a área
técnica e o aconselhamento colhido junto aos mais importantes
empresários e economistas do País. Quanto aos trabalhadores, eles
seguem inteiramente excluídos do processo, apesar de algumas declarações formais a respeito de seus direitos e sua sobrevivência.
Sou defensor ardoroso de medidas que venham, realmente,
aliviar o sofrimento de todos os brasileiros, sugados em sua vitalidade econômica pela inflação descontrolada. Dedico atenção _especial à imensa maioria que não tem acesso aos mecanismos _de
indexação, que protegem o capital e até mesmo geram lucros fabulosos, em decorrência da insanidade financeira que aflige todos
nós nas últimas décadas.
Sim, porque os donos do capital e dos meios de produção
nada ou pouco perdem com a alta dos preços e a retração dos consumidores, desde que consagraram duas perversas rotas de especulação: a indexação, vinculada ao Dólar ou a um dos inúmeros
índices vigentes, e a alta _desvairada dos_ preços, que inverte as leis
da economia de escala e remunera as unidades muito acima do que
poderia ser auferido em uma produção volumosa e de custos inferiores.
Estamos assistindo, perplexos, à mais furiosa e ensandecida
remarcação de preços dos últimos tempos. A pretexto de enfrentar
as incertezas da prenunciada URV, os agentes finaiic_eiros se esforçam em disputar quem cobra mais por seus produtos e serviços.
Ninguém leva a sério- as ameiças e advertências do Governo contra os especuladores, mesmo por que a máquina
fiscalizadora foi inteiniffiente desmantelada no funesto Governo
Collor; os órgãos do setor, como a SUNAB, não teriam qualquer
condição efetiva de agir ·contra esses criminosos que afrontam a
economia popular.
O Ministro da Fazenda, nosso e_n:rinente Colega, Senador
Fernando Henrique Cardoso, pôs a pá de cal nas ilusões quanto à
redução de preços. Segundo Sua Excelência, não haverá qualquer
tipo de congelamento, tablita ou mecanismo parecido; a ordem
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continua sendo não intervir no livre mercado e nas leis natura~
A crise social volta a se tomar ameaçadora, propiciando aos
listas da economia. O resultado inexorável é que vamos pagar radicais e aos carbonários um papel de vanguarda junto à imensa
uma conversão pelo valor máximo, exorbitante, acima do pico da maioria dos desvalidos. O governo acabará sendo forçado a ceder,
sob risco de criar um clima explosivo e caótico - riüiS, antes de
relação custo x lucro, qualquer que seja o nome da nova moeda,
URV ou Real. Não temos o direito de ser ingênuos: no Brasil, o fazê-lo, terá permitido aos exploradores de calamidades um campo
esquema cruel, criado pelos donos das finanças e dos-siStemas prO- fértil para sua prática desagregadora.
Fui informado por minha assessoria de que o Senador P.edro
dutivos, simplesmente ignora as injrinções da livre concorrência e
da adequação dos preços à capacidade aquisitiva dos consumidq- Simon, Líder do GOverno no Cc:;mgresso Nacional, concedeu entrevista, hoje de m3I)hã, à rede radiofônica CBN. Nela. Sua Excelênres.
Não exagero, e creio que nisso conto com a compreensão e cia afirmou rião ã_Creditar que o Governo venha a adotar princípíos
o assentimento da Casa, em afmnar que a conVersão de preços e diferenciados para que preços e salários sejam convertidos à futura
de serviços será acima do pico real, ou seja. a conversão acabará URV e à nova moeda, o Real.
Esta promessa do meu eminente e respeitado Colega deve
sendo feita pelo valor nominal das tab~las e não pelo que é efetivamente cobrado, com os descontos indispensáveis à concretização ser entendida como Uiila pillavra de lucidez e pacificação social,
pOrque móstra senSibilidad_e quanto ao problema - e, se casada à
dos negócios.
Enquanto isso, as perspectivas para os assalariados são te- entrevista concedida ontem pelo Ministro da Fazenda, promete
nebrosas, ameaçando-os com uma indefinida e indefinível "con- uma reversão quanto às teses dos tecnoburocratas, de agravar a
versão pela média" -que as primeiras contas revelam ser, apenas, miséria e a repressão econômica sobre os assalariados. Sim, pormais um confisco salarial, um arrocho insuportável sobre o orça- que se o Ministro afirma que não haverá intervenção no livre mercado e o Uder afiança que os trabalhadores_ não serão
mento doméstico dos trabalhadores _brasileiros.
É um raciocínio de elementar matemática: o valor real dos prejudicados, isso garante a equalização dos salários ante o custo
salários s_6 existe na data-base das categorias e sua corrosão se faz,
de vida.
Os cálculos feitos pelo DIEESE apontam uma quebra real
vertiginosa, a cada dia, em decorrêncía da inflação que se aprOxima da taxa diária de 1,4%. Querem, agora, confundir os trabalha- de 55,21% nos salários, desde o malfadado Plano Col!or, em 1990.
dores com uma tese absurda, a de que seus vencimentos não são Mas, não precisamos ir tãó longe, para caracterizar o drama dos
aqueles reconhecidos pela Lei e pela Justiça- e sim um infame ra- trabalhadores: a partir de I o de março, por exemplo, os Servidores
teio ditadO pelos prejuízos sofridos, que apresenta o valor real sob ,. Públicos terão direito à reposição de metade da inflàÇão do pri·
a forma de um abstrato pico a ser desconsiderado. Em outras pala- meiro bimestre de 1994, o que deverá significar um reajuste de
vras, produzem dolosamente um clima de confusão, para tran"sfof- 48 a 50% sobre os salários vigentes em 1° de janeiro.
mar a realidade salarial, a da data-base, em mera referência
As ameaças de converter os salários pela média começarão
a se concretizar af, surrupiando essa parcela inegavelmente já gaestatística, apelidando-a de pico.
Nessa subversão semântica, o que deveria ser verdade sala- rantida pela legislação em vigor.
E. justo? Ê correto? É moral?
rial se converte em sofisma, dentro da dialética perversa que leva
O Goveino falhou - todos os Governos, aliás, falharam nas
ao confisco de renda dos que pouco têm.
Sinto-me com as mais plenas e autênticas coridições, morais tentativas de controlar a voracidade dos empresários, insaciáveis
na faina de gerar lucros, jUros e ganhos cada dia mais abusivas.
e políticas, para protestar contra essa ameaç-a aos trabalhadores:
desde o início do Governo Itamar Franco, dei-lhe amplas de- Esses grupos econômicos _sempre riram à socapa, em face das
monstrações de lealdade, jamais abandonando seus projetes, ameaças ofiCiais ante seus 'abusos; os laboratórios farmacêuticos,
apoiando até mesmo propostas impopulares; todas as votaÇões im.:. por exemplo, jamais levaram a sério os arroubos do Ministério da
portantes, em Plenário e nas Comissões, contaram com minha pre- Saúde e as críticas do próprio PreSidente da República; o sistema
sença e meu voto, alinhados às teses govem_ame_ntais, porque o financeiro, cevado em lucros fabulosos oriundos da inflação, apeproblema da governabilidade me aflige como homem público, ex- nas cumpre uma rotina formal de emitir notas oficiaiS" para juStificar sua injustificável lucratividade, expressa nos balanços
perimentado nas lides parlamentares e nas agruras do Executivo.
·
Existe, entretanto, uma prioridade superior: a preservação periódicos.
Desgraçadamente, também, repete-se a intenção de jogar
das já precárias condições vividas pelos trabalhadores.
Refiro-me àquelas fanu1ias pobres que se comprimem e lu- para os trabalhadores a conta de mais um ajuste econômico, a
tam desesperadamente para sobreviver coro até 10 salários-míni- exemplo de tantos outros.
mos mensais, farru1ias que representam quase 90% da população
A Justiça do Trabalho mal consegue apreciar a infinidade
brasileira, trabalhadores que não têm salários calculados em Dólar de processos pendentes, fruto de todos os Planos anteriores: URP,
nem sonham receber os benefícios paralelos auferidos pelos gran- Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor, são expressões hoje
des executivos, que vêem suas despesas classificadas como "de re- famíliares aos trabalhadores, que têm conseguido, a duras penas, o
reconhecimento à percepção daquelas parcelas subtraídas de seus
presentação" e cobertas pelas respectivas empresas.
Refiro- me, Senhor Presidente, Senhores Senadores, aos Ser- salários, invariavelmente em nome da "salvação nacional".
vidores Públicos, que ainda sofrem as agruras e o achatamento saPara que repetir o mesrri<Yerro?
Para que reincidir na incompetência, na pervetsídade, na inlarial imposto pelo finado Governo Collor, penalizados por uma
regra de reposição salarial ainda mais injusta do que a vigente no justiçã social?
Sr. Presidente, Srs. Senadores: o Ministro Fernando Henrisetor privado. Os trabalhadores da máquina oficial fecharam 1993
com uma defasagem real de quase 200%, tamanhas foram as fatias que Cardoso. que aprendemos a estimar e a respeitar no convívio
diário, certamente fará valer sua formação de sociólogo, ao decidir
de seus rendimentos devoradas a cada mês pela inflação:. Falar-se, agora, em um cálculo "pela média" para a conver- com o Presidente Itamar Franco a adequação dos salários aos no~
são à URV e à futura moeda, o Real, é ditar uma sentença maldovos padrões de moeda e valor oficial. Sabe Sua Excelência, por
sa, insensível, aviltante - porque a média referenciada terá de coerência acadêmica e aprendizado político prático, que a corda da
cidadania s6 pode ser esticada até o ponto de ruptura - e esse ponto
embutir, segundo os tecnocratas, essa desvalorização brutal.
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de ruptura está perigosamente próximo, no nível do_desespero e da
marginalização de crescentes parcelas da_ sociedade, como vemos
no Rio de Janeiro, em São Paulo e em todo o País.
O Sr. Gerson Camata- Permite-me V. Exa um aparte?
O SR. NABO R JÚNIOR -- Com muito prazer concedo o
aparte a V. ExD.
O SR- GERSON CAMA TA -Ilustre Senador Nabor Júnior, acompanho o discurso de V. Ex• e vejo que V. EXa tem urna
preocupação com relação ao plano que se pretende instalar nos
próximos dias com· ·a aprovação, pelo Congresso Nacional, do
Fundo Social de Emergência, a preocupação com a fixação dos salários pelo pico e não pela média. E V. Ex• coloca, com muita propriedade, que o salário verdadeiro, o valor do ·salário é aquele do
primeiro dia em que houve o aumento, porque, no dia seguinte, ele
começa - e V. Exn colocou isso multo bem - a ser corroído novamente pela inflação. Falar em média é, e reconhecer que não havia
inflação neste País e que não havia corrosão dO salário verdadeiro
durante o mês ou durante o período que oCOrre entre o dia do reajuste e_ o dia do próximo reajuste. Entretanto, ·acredito que temos
que encontrar, junto com o Governo, que alega que a colocação
pelo pico ou pelo primeiro dia do reajuste ocasionaria praticamente a falência da Previd.ênda Sociâ.I, uma fórmula para que esse plano seja implementado rapidamente. Acredito- e V. Ex" se refere a
ela- que a ganância daqueles que especulam, daqueles que querem
ganhar mais dinheiro à-custa da sitllação--dicince_rteza que o País
vive fez com que a demora na execução do plano, a demora ·na
aplicação desse plano excitasse os fudices de inflação, que estão, a
cada dia, correndo mais céleres e, a cada dia, tirando mais daQuele
que é assalariado. Mais para provocar uma discuss~o sobre este assunto, apresentei, na Revisão CónStitiiCíOiial, urna proposta de
emenda que diz o seguinte: "Decorridos dois an_os da Revisão,
todo ano em que a inflação ultrapassar 10% convocam-se eleições
ge~-ais". Quer dizer, todo mundo perde o mandato no Brasil, do
Presidente da República ao Vereador, se a iirflação passar de 10%
ao ano, o que significa que aquele grupO de pessoas não está cuidando da administração do País, tem que ser expelido, expulso,
colocado para fora.
O SR. NABOR JÚNIOR - Então fique certo V. Ex' que
vai haver eleição todo ano.
O SR- GERSON CAMATA- Aposto que após a primeira
vez, Ex", que se colocar para fora uma administração e se convocar eleição geral, os que entrarem vão cuidar do déficit público e
vão cuidar de reduzir os fndices da inflação brasileira. Veja V. Ex"
- dentro da preocupação que mostra - que o COngresso Nacional
tem que começar a se preocupar, agora, em agilizar o processo de
votação do segundo turno esta semana, entregar os instrumentos
todos nas mãos do Ministro, discutir com ele o problema de como
vão ser fixados os salários dentro do plano dele, mas fazer tudo
bem rápido, porque acredito que até os resultados que poderão advir desse plano começam a ficar comprometidos com a impaci~n
cia e a demora na implementação do processo, na qual o
Congresso Nacional tem um pouco de culpa. Acho que é urna maneira - acredito que é um meio -de ajudarmos o Governo a conter
esse processo, essa crise econômiCa que está &e--avizinhando e que
vai se encontrar, como um afluente, com a crise política que estamos vivendo. Encontrando-se as duas crises, elas_ vão formar um
rio Amazonas de crise, e tal vez mexam e compromentam o resultado do processo eleitoral deste ano. De modo que a melhor contribuição que a classe política pode dar ao processo democrático e ao
processo eleitoral que vai acontecer este ano é oferecer instrumentos ao Sr. Ministro da Fazenda para que ele possa, contendo a crise
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económica, evitar que 'ela vá se encontrar com a crise política e
vire urna poromca-de crise, com resultados que não podemos prever. Louvo a preocupação de V. Ex• e tenho certeza que a preocupação que demonstra com os salários é também uma preocupação
com a rapidez na aprovação, pelo Congresso Nacional, das mec;lidas necessárias para que o Plano possa começar a ser implementado urgentemente. MuitO: obrigado.
O SR- NABOR JÚNIOR - Agradeço a intervenÇão de V.
Exn, muito oportuna.
Estou plenamente de acordo com a aprovação imediata,
pelo Congresso Nacional, do plano económico encaminhado pelo
Governo à sua consideração - até mesmo por um fator muito conhecido, e que ressaltei em meu pronunciamento: ele está gerando
expectativas e os agentes económicos se aproveitam disso, remarcando desenfreadamente seus produtos.
A inflação do mês passado em algumas capitais brasileiras
passou de 43%, e acredito que até o final de fevereiro, em que
pese ser este mês apenas de_ 28 dias, poderemos chegar aos 40%.
Quer dizer, quanto mais tarde fornecermos ao Governo os instrumentos para que ele possa realmente combater a inflação, mais intensas serão as remarcações, agravando o que .se vê diariamente
nos supermercados, nas panificadoras, nas feiras livres, nas lojas
de produtos industrializados, de produtos agrícolas, etc. É a isso
que estamos assistindo!
Só não admito que os empresários remarqUem suas tabelas
diariamente para depois, na hora de convertê-las à URV, considerar o valor de pico, baseados naquelas tabelas que quase sempre
extrapolam a realidade dos custos. Como todos sabemos, quando o
consumidor chega ao estabelecimento comercial, para fazer qualquer compra, recebe a informação de um determinado preço que
acaba reduzido à metade. na hora de pagar. Ora, se aceitarmos que
a conversão dos preços pela UR V será feita pela tabela em poder
dos empresários, não conseguiremos evitar que eles usem valores
fictícios, alardeando seus temores ante os possíveis congelamentos
de preços. Receio que o Congresso Nacional tarde a aprovar essas
medidas e, em virtude disso, os empresários sigam remarcando os
preços de seus produtos diariamente e depois os convertam em
URV pelo pico superfaturado, enquanto o salário dos trabalhadores será convertido pela média defasada.
O Sr. Josaphat Marinho- Senador Nabor Júnor, V. Exa
Concede-me um aparte?
- O SR- NABO R JÚNIOR - Com muito prazer ouço o nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR JOSAPHAT MARINHO - Senador Nabor Júnior,
poderia completar os seus argumentos exibindo aqui os jornais
mais recentes, revelando as dúvidas do Governo sobre como apl icar o seu plano. Ainda hoje, O Estado de S. Paulo, para invocar
apenas um, traz em título de relevo: "Conversão salarial vira dilema para o Governo". Estamos em 21 de fevereiro. Hoje, precisamente à uma hora da tarde, a televisão anunciou que o Ministro da
Previdência, o Ministro do Trabalho e o Ministro da Fazenda não
chegaram a uma solução do problema salarial. Ora. que plano é
esse? Como aprová-lo se o Ministro da Fazenda quer pôr em prática a URV a partir de 1° de março, mas a 9 ou 10 dias da execução
desse plano ainda não se tem segurança sobre como vai começar.
Conseqüentemente, pergunta-se: que poder, que autoridade tem o
Governo para exigir do Congresso a votação, em segundo turno,
do Fundo Social de Emergência? Vamos à votação - vou tranqüilamente, porque votei contra desde o início - sem saber como o
Governo executará essas Úledidas. Que plano é esse? O próprio O
Estado de S. Paulo, que, evidentemente, tem muita boa vontade
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com o Ministro da Fazenda, comentando, diz: "O Ministro prome-

te que os trabalhadores não serão prejudicados". Mas o jornal comenta: "Ele não deixou claro, porém, Se a conversão para a URV
será feita com base no ponto mais alto dÕ-s salários ·ou se pela mé-

dia do::; últimos meses". V. Exn tem inteira razão nos-comentários
que faz. O GoVerno quer pressa para o Congresso; para ele, não,
porque todas suas soluções ainda estão na base da dúvida.
O SR. NABO R JÚNIOR - Agradeço o aparte de V. Ex",
que veio contribuir grandemente para o esclarecimento dessa importante questão, que está preocupando os homens públicos mas,
sobretudo, aflige as classes assalariadas. Como disse V. E,.a, a
nove dias da aplicação do Plano, ainda não existe regra que indique, de forma cabal, como o Governo vaí agir em relação aos salários.
O Ministro da: Fazenda e o próprio Senador Pedro Simon,
Líder do Governo no Senado, declaram que os trabalhadores não
serão prejudicados, mas, segundo noticiado pela Rede Globo no
telejornal Hoje, ainda não existe consenso. O MinistrO da Fizenda
tem um índice para o salário mínimo, o Ministro da Previdência
Social tem outro e o Ministro do Trabalho também tem seus números, o que só vem aumentar a confusão. Está faltando ao Governo, nesta altura, coordenação para explicar como será feita a
conversão dos salários, sob pena de agravar a inquietação da classe trabalhadora e dar ainda mais força aos que___se desdobram no
abuso sobre os preços dos produtos.
O SR. JOSAPHA T MARINHO- O que está se verificando, como V. Ex.. disse, aberta e abusivamente, um remédio de uso
comum que em janeiro cus-táva Cr$ 1.500,00,_ custa hoje niais de
·
Cr$ 3.000,00.
O SR. NABOR JÚNIOR - Para reforçar o alerta de V.
Ex'\ lembro que o pãozinho francês de 50 gramas, que é a alimentação básica da população brasileira, na semana passada custava
CR$ 38,00 e hoje está sendo comprado a CR$ 58,00. Mas não podemos admitir que os governantes de um tempo democrático e
fundado nos direitos sociais, como os de hoje; laborem com o
mesmo desprezo e a mesma falta de sensibilidade que marcaram a
ditadura militar. E é confiando nessa- sensibilidade indispensável,
nobre Senador Josaphat Marinho, que afirmo: o sociólogo e homem público Fernando Henrique Cardoso Certamente encaminhará uma solução realista e humana para questão dos salários. Afinal,
para arrochar e castigar injustamente os trabalhadores, não precisaríamos de um Ministro com o seu talento; serviria qualquer um
dos que fracassaram no passado recente, cujos erros, até hoje, produzem instabilidade social e se refletem na falência- económica
que castiga a Nação.

O Sr. Francisco Rollemberg - Pennite-me V. Exa um
aparte.
O SR. NABOR JÚNIOR- Ouço V. Ex' com prazer.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Eminente Senador Nabor Júnior, estou ouvindo-o com muita atenção, porque V.
Exn trata, nesta tarde, de matéria prioritária, assunto da maior premência para todos nós, qtie compomos o Congresso Nacional, e
todo assalariado, que não entendeu ainda esse projeto do Governo
Itamar. Veja V. Exa, companheiro de longa data, desde a Câmara
dos Deputados, nós parlamentares somos, em parte, culpados por
essas coisas estarem ocorrendo, pois, há longo tempo, estamos votando todo projeto, dito de salvação nacional, que o Governo nos
remete, sem acurada análise, sem discussão mais percuciente. E o
que ocorre'? O Congresso aprova em primeiro'-ú.i.inO- ::i URV sem
saber sequer, até por definição, o que é e como vaí funcionar nos
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diversos níveis. AssinamoS um Cheque em branco para o Governo.
Agora o Governo está perdido com esse cheque nas mãos. A nove
_dias da instalação do plano, ele não sabe como vai aplicá-lo, não
compreende a angústia nacional. Enquanto isso, os empresários, os
ganariCiosos, Os comercla.Dtes todos aqueles que Vivem, de certa
forma, do ganho especulativo começam a aumentar desbragadamente os preços. E por que fazem isso? Por que não têm a menor
idéia do que o Governo pretendia fazer com a URV, e o Governo
não explicou isso à nação. Daí por que, Sr. Senador, digo que o
Congresso Nacional, nós,' que aqui estamos, somos responsáveis
pelo açodamento em aprovar todo projeto de salvação nacional
que o Governo nos envia. Não sei se para fugir à responsabilidade
de um fracasso que virá, ou não, com a aprovação, não sei se em
virtude _da angústia c!o ano eleitoral, não sei se por crença na sapiência do eminente Ministro Fernando Henrique Cardoso, mas o
fato é que se aprovou a URV, como aprovamos todos os outros
Pla_nQs: Bresser, Collor, Verão, etc. V. Exa faz bem em vir a essa
tribuna, nesta tarde, para cobrar do Governo uma definição. Ele
precisa dizer como pretende fixar isso, que deve fixar pelo pico,
pelo primeiro dia do pagamento, pofque, como bem lembrou o se~
nador Gerson Camata, o salário começa a decrescer a partir daquele instante. Para, na fixaçãO de salários, fazermos a conversão Pela
média, teríamos que acreditar realmente que nesse País não há inflação. Se nós formos aplicar a URV na fix-ação de salários pela
média, teríamos que acreditar realmente que_ neste País não há inflação. E veja V. Exa: a iiúlaç3.o é tão gritante, tão desnorteante
q'ue o Senador Gerson Camata chega a propor no plenário desta
Casa que tenhamos eleições anuais se os nossos Governos e o
Congresso Nacional não conseguirem impedir que ela ultrapasse
os 10%.
.
E V. Ex• disse muito bem: teremos eleição todos os anos,
não tenho dúvida, se o Congresso não assumir a sua função primordial de análise dos projetes que o Governo nos envia e se não
cobrar dele uma definição mais exata, mak perfeita. O Governo
não pode mandar um projeto, como fez o Ministro Fernando Henrique Cardoso, que foi disCutido, mas não com a amplitude riecessária. E o poVo brasileiro, que não enterideu esse projeto, não vai
compreender por que nós parlamentares o aprovamos. Felicito V.
Exa pela análise que faz nesta tarde do projeto do Ministro Fernando Henrique c&doso. Coriio ele meSmo disse, "quem não-tem cachorro caça com gato". E ele está caçando com -gato,
lamentavelmente; só que com gato não se caça nada.

e

O SR. NABOR JÚNIOR- Agradeço a V. Ex" o valioso
aparte ao meu discurso, que se identifica com a minha preocupação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos já no final do mês
de fevereiro; o Ministro da Fazenda anuncia que pretende implantar a URV a partir de 1° de março, e ainda muita coisa falta ser definida, principalmente com relação ao salário. QUanto aos preços,
os empresários já definirarri: estão remarcãndo diariamente, e até o
dia 28, a maquiniilha ainda :Vai funcionar muitas vezes.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Por isso mesmo
não deveríamos ter Votado, aprovando o plano- se V. Exame permite a interrupção.
O SR NABOR JÚNIOR - Exatamente. Muito obrigado a
V.Ex•.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluo, deixando com V.
Exas, inscrita nos anais, mihha preocupação quanto à diretriz que
deverá prevalecer na conversã-o do salário dos trabalhadores à
URV, repudiando as tentatiVas de fazê-lo pela média semestral ou
quadrimestral - enquanto nos preços e nos serviços será feita pelo
pico.
·
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr. Chagas Rodrigues, I o Vice-Presídente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente.

Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr.
Chagas Rodrigues, fD Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente.
-0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a
palavra ao Senador Mansueto de Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMÓB - PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão_ do orador.) - Sr. _Presidente,
Srs. Senadores, os municípios são as Uriidades básicas de nossa estrutura federativa. Acima do município se colÇJcam as entidades intermediárias, os Estados e, por fim, a unidade de cópula, que é a
União, por essência distanciada da vida dos cidadãos. É no município que o Cidadão mora; é ali que a autoridad_e municipal ou orepresentante do povo junto ao Poder Legislativo Municipal entra no
cotidiano do cidadão.
Por isso, Sr. Presidente, acreditamos que a tarefa, por demais oportuna e urgente, de fortalecimento da nossa Federação
que o Congresso Revisor tem pela frente, mediante diversas emendas, deve começar pelo f01talecimento do Poder Legislativo Municipal, que em importância se sobrepõe até ao Executivo municipal
Nesse ponto, Srs. Senadores, o Império
mais sábio, ao estabelecer o parlamentarismo municipal. O Município, que hoje tem
dois Poderes, o Executivo e o Legislativo, no tempo do Império
confundia esses dois Poderes. Era do Conselho Municipal que
saía o Presidente do Conselho, o- que charil.lmõS-hõje de Prefeito, o
chefe do Executivo.
De modo que vemos como antifederativas, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, essas propostas de enfraquecimento do Poder Legislativo municipal. A nossa apreen-são cresce-porque estamos lendo pela imprensa que o eminente Relator, essa grande figura de
jurista e de Parlamentar, Deputado NelsonJobim, estaria inclinado
a acatar algumas medidas que levam,_ na prática, ao enfraquecimento do município. Enfraquecer o municípiO- é enfraquecer a Federação. A Federação se caracteriza pela descentralização do
exercício do poder. Em países como o nosso, de dimensões continentais, o fortalecimento da Federação tem muito a ver com o fortaJecimento da democracia.
_
Não é à toa, Sr. Presidente, Sfs Senadores, que os regimes
de isenções, as ditaduras militares ou civis concentraram o poder
na União e esvaziaram os poderes das Unidades Federativas,_g~er
estaduais, quer municipais.
Temos hoje, praticamente, uma federação de papel. É preciso torná-la uma federação de direito e de fato. Então, não se pode
conceder certas medidas que estão aí apregoadas ou defendidas
como medidas corretas do ponto de vista do fortalecimento da Federação.
__ __
Não se trata aqui de assumir uma atitude de defesa pura e
simples do vereador, ou da Câmara de Vereadores, ou dos abusos
verificados nos Poderes Legislativos municipais_ de todo o País.
Trata-se, simplesmente, de reconhecer e valorizar o papel do legislador municipaL É ali a escola em que, no·contãto direto com o
povo, o legislador aprende a discernir os interesses públicos dos
interesses privados. É ali que ele começa no papel da sensibilidade, com o sofrimento do povo, a sentir-se homem público muito
mais do que um cidadão qualquer.
As lições Vividas pelos parlamentos municipais têm que ser
realmente reconhecidas, e é esse Poder que deve ser fortalecido
para que se projete esse papel do Poder Legislativo também nas
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Assembléias LegislatiVas e no próprio Congresso Nacional. Sem
esse fortalecimento das Câmaras Municipais, também não teremos
uma consolidação e um fortalecimento dos Poderes Legislativos
Estaduais e do Poder Legislativo da União.

O Sr. Amir Lando- Permite-me V. Exn um aparte?
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Pois não, Excelência.
O SR. AMffi LANDO -Nobre Senador Mansueto de Lavor, V. Exa aborda um tema que merece a reflexão de todos nós.
Até recentemente, todos nós lutávamos contra o que chamávamos
de Estado unitário. TodOs nós, sobretudo nós do PMDB, nobre Senador Mansueto de Lavor, estávamos nos fóruns permanentes na
luta a favor dos municípios, da partilha do poder, de restaurar a
Federação. E, mais do" Que isso, dividíamos sentimentos comuns,
dentro do Partido, a favor também da partilha do bolo tributário,
para que o município tivesse uma maior fatia desses recursos.
Como dizia ainda N apcileão: "Governa-se de longe, mas administra-se de perto." Vale dizer que é no município onde realmente os
recursos são aplicados de maneira visível, sob os olhos, sob a fiscalização diutuma çlª população, porque é no município que ela
mora. Tudo isso, porém, parece que foi esquecido; ou falávamos
mentiras antes, ou agora estamos dizendo mentiras. Quando digo
nós, refiro-me sobretudo ao nosso Partido, porque o Relator da
Revisão, que é da_nossa,Bancada,_tem trazido idéias as mais cstapafúrdias - vou dizendo logo - porque não sei extraídas de onde,
em nome de que sabedoria, em nome de que inteligência, em
nome de que princípio. Simplesmente, tem-se um veredicto. Não
se dá à Nação meia dúzia, três, duas, nenhuma razão; diz-se simplesmente: foi decidido assim, é a tendência da maioria. Isso é um
embuste contra o qual me rebelo, e parabenizo V. Exa por tamb~m
se rebelar contra isso.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Vamos ainda discutir
e votar esses assuntos no plenário do Congresso Revisor, Senador.
Lamento é que se anunciem essas co-isas como fatos já consumados, como matérias já aprovadas pelo Congresso Revisor.
O SR. AMIR LANDO - Exatamente, nobre Senador, isso
é um embuste, porque não se sabe de onde vieram essas idéias, em
que razões foram plasmadas. Como V. Exa diz, anunciam que são
matérias já de consenso, 'sendo que não o são. Enfim, é lastimável
o que vem ocorrendo. No entanto, vamos discutir essa matéria
com esse Regimento truculento da Revisão Constitucional que aí
está. Três prihCípios fun'damentais estão ali implícitos: primeiro,
sujeição absoluta à Maioria. A Maioria se estabelece numa circunstância tal que os que discordam ficam fora da discussão, porque o parlamentar só pode falar uma vez sobre qualquer tema, por
15 minutos. Está lá no Regimento: pode encaminhar a favor ou
contra por cinco minutos, dois de cada parte. Decretou-se, então, o
parlamento do silêncio. Ora, a Constituição não deve ser discutida,
como se da fosse um estatuto de uma seita secreta. É o Estatuto
Supremo da Nação que está sendo discutido. Esse Regimento, sem
precedentes na História do Parlamento brasileiro - nem na Constituição de 1967 houve um regimento tão autoritário - está a serviço
das elites, porque nele se excluiu a discussão, impôs-se a lei do silêncio; poderíamos dizer, do Congresso mudo, em que não se pode
discutir, nem saber o que se vota, porque uma emenda aglutinativa
feita às pressas elimina a ciência absoluta -do texto que se vai votar. É isso que temo, e não sei de onde arrumam decisões definitivas como essas, contra os municípios. Poderíamos discutir, sim,
mas poderíamos discutir sobre as razões e não sobre esse impacto,
que é a vontade do Relator, contra a qual toçios estamos quase que
vencidos antecipadamente. Muito obrigado. Parabenizo V. Ex3 por
abordar um tema de tão magna importância para o País.
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O SR. MANSUETO DE LAVOR - Agradeço a V. Ex',
Senador. Estou inteiramente de acordo. Esse Regimento é real~
mente uma camisa-de-força. Não há espaço para discussões adequadas em matérias tão importantes como essas qtie se pretende
incluir na Revisão Constitucional. Entre -elas, esta que estamos cliscutindo neste momento: o municipalismo, a questão da descentralização. Podem me :dizer: 11 Você _está defendendo vereadores,
porque eles são seus cabos eleitorais". Geralmente, tem-se uma visão eleitoreira, quando _não fisiológica deste tema: o municipalismo. Pois bem, é preciso dizer e até insistir que o municipalismo é
a essência da federação, e a federação tem muito a ver com o fortalecimento da democratização do exercício do poder.

O Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Ouço V. Ex' com prazer.
O SR. JONAS PINHEIRO- Senador Mansueto de Lavor,
V. Ex" tr-az, Com extraordinária _oportunidade, um assunto que surpreende a todos. Volto-me também para as palavras do _Senador
Amir Lando, quando diz que o Relator da Revisão Constitucional
está trazendo, não se sabe de onde, idéias estapafúrdias. Quero
manifestar a minha conc_ordância com o Senador Amir Lando e me
solidarizar com V. Ex". Pretendo reportar-me à questão da redução
do número de vereadores dos municípios brasileiros e da extinção
da sua remuneração. Estou convencido, nobre Senador, de que o
Deputado Nelson Jobim é detentor de um notável saber jurídico.
S. Ex" é tido como. um grande constitucionalista. Parece-me, contudo, que há um pecado de origem em relação a essas propostas,
especialmente a dos vereadores. Sendo o nobre Relator oriundo de
um Estado que não conhece a pobreza, um dos__ Estados de melhor
qualidade de vida, com uma renda per capita razoável se comparada à dos demais Estados do nosso País, S. Ex" parece desconhecer a realidade triste e negra de mais de 70% dos municípios
brasileiros, onde os vereadores são verdadeiros prestadores de serviços sociais: o-·qUe re-cebem é gasto totalmente com a prestação
desses serviços. Não sabe S. Ex", provavelmente, que muitos municfpios do nosso País não têm qualquer equipamento social, não
têm hospital, nem maternidade, nem equipamentos de socorro médico. Em situações de emergência, quando se -precisa transportar
doentes ou acidentados para cidades mais distantes para o devido
socorro, nessas ocasiões, o pobre, o indigente, o necessitado recorre ao vereador. Subtrair dessas populações empobrecidas esses
prestadores de serviços é subtrair conquistas, o que é uma das coisas mais cruéis que conheço. A redução do número de vereadores
vai penalizar uma população já sofrida. Todos nós, oriundos de
Estados pobres, sabemos que muitos municípios vivem única e exclusivamente da parcela que recebem do Fundo de Participação
dos Municípios, não tendo condições de cobrar impostos, nem
mesmo o IPTU, porque suas populações não podem pagar sequer
esse tributo. São pessoas desempregadas ou que vi vem da cultura
rudimentar de subsistência, que não têm dinheiro para nada: nem
para educar os filhos, nem para dar-lhes assistência médica, enfim,
sem qualquer assistência sociaL A posição do Deputado Nelson
Jobim é a de alguém que não conhece essa triste, amarga e cruel
realidade de mais de 70% de nossos municípios. -Tenho protestado
por onde ando e continuarei protestando contra essa proposta do
Deputado, que pretende penalizar, talvez até por falta de conhecimento da realidade, tantos e tão numerosos municípios. Em relação ao que dizia o nobre Senador Amir Lando, vê-se agora que
está em curso uma proposta de emenda pretendendo alterar as regras para as próximas eleições. Ora, estamos sob a égide de uma
legislação que estabelece que a lei só pode ser alterada para viger,
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num pleito, um ano antes. No entanto, pretende-se alterar o período de desincompatibilização, condicionando essa redução a numerosos fatos, para privilegiar alguns governadores de Estado, alguns
prefeitos de grandes rnurücípios, de capitais, para privilegiar, de
forma casuística, possíveiS candidatos à Presidência da República.
O tempo do casuísmo já passou. Essa proposta do Deputado Nelson Jobim é, sem dúvida alguma, mais asquerosa, mais antidemocrática e muito mais casuística do que o casuísmo da sublegenda
instituído por ocasião da ditadura. De modo que me manifesto
também contrariamente, c:Om toda a minha veemêncüi, a essas atitudes que querem cercear a liberdade democrática, querem enadoar e obscurecer o Legislativo. No momento em que o Congresso
Nacional tenta se soergller, vem-Se com essas propostas descabidas e estapafúrdias, no oportuno dizer do nobre Senador Amir
Lando. Muito obrigado.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Muito obrigado, nobre Senador Jonas Pinheiro, pelo aparte de V. Ex•, que dá mais
substância ao pronunciamento que faço na- tã.rde de hoje 110 Senado da República. No que se refere aos aspectos da alteração da lei
eleitoral, _dos prazos de desincompatibilização, V. Ex• considera
um casufsmo, e eu tambéni. considero assim.
Eu queria refletir melhor sObre as medidas anUnciadas a fespeito de alterações no Poder Legislativo municipal. Ninguém discute que é preciso aperfeiçoar a sua sistemática de funcionamento
e a sua organização, inclusive até no que se refere ao número de
vereadores, enfim, fazer experiências mais além do que está hoje
no texto da Constituição. Agora, medidas irreais, confonne V. Ex•
frisa muito bem, que levam ao esvaziamento do Poder Legislativo
municipal e do próprio mUnicípio, estas não poderemos aceitar.
V. Ex• citou uma proposta, muito simpática, que i traiu as
manchetes dos jornais como uma proposta moralizadora, muito
importante para este momento: os vereadores de cidades com menos de dez mil habitantes trabalham de graça. Isso é muito bonito,
·
mas vamos à prática.
Em primeiro lugar, já tivemos essa medida no País- V. Exa
se lembra. Ela foi introduZida por um dos atas institucionais da ditadura militar. A Constituição de 1988 não somente revogou essa
medida- antes já havia sido revogada por alteração do texto constitucional - como tall)bém fez um reparo, na medida do possível, a
todos aqueles_ que foram forçados a trabalhar por suas comunidades, sem nenhuma remuneração, no cargo de legisladores municipais.
Assim é que, no §. 4° do art. 8° do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da atual Constituição, estabelece-s_e
não o pagamento a posteriori dos vereadores que, por força de ato
institucional, legislaram ou exerceram o mandato gratuitamente,
mas que se _conte o tempo de serviço dos vereadores para efeito de
Previdência Social. Ouçam o que diz o § 4° do citado art. 8° do
Ato das Disposições Coristitucionais Transitórias:
"§ 4° Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente mandato eleti vo de vereador serão computados, para efeito de aposentadoria no
serviço póblico e previdência social, os respectivos períodos."

Quer dizer, foi de graça para o município e caro para a Pre- vidência Social, exatamente a Previdência que precisa hoje ser saneada. Não h ou ve nenhuma contribuição, mas a Previdência arcou
com o tempo de serviço -dos vereadores qUe trabalharam de graça
para os respectivos municípios. Um ditadO popular diz: "Quem
não tem competência não se estabelece". Se realmente uma comunidade não tem capacidade de manter o seu Poder Legislativo, não
deve ser transformada em município. Agora; se é um município, se
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é uma unidade federativa, tem que manter o seu Poder Legis1ativo
municipal, e os vereadores devem fazer jus a subsídios. Porque a
maneira mais barata de se manter o Poder Legislativo e de não se
onerar o Erário do mUnicípio é a-CâriiâfiiMunicipal com- Vereadores subsidiados, para que tenham ::.utonomia nos seus votos, para
que não dependam do Poder Executivo municipal. Sal riluito maiS
caro - a experiência o demonstra e V. Exn sabe - ter Câmara grª:tuita do que Câmara paga; sai mais -caro·-para ·opovo, todos sabemos disto, não só do ponto de vista político, com a submissão ao
Executivo municipal, mas também do ponto de vista financeiro.
Isso precisa ser dito. A Câmara, com sua independência, com sua
autonomia administrativa, haverá muito mais de fiscalizar a administração do prefeito do que uma Câmãra-Sem remuneração, dependente, portanto, dos favores do Executivo, quando precisa de
um carro, quando precisa de dar assistência ao cidadão, que bate à
porta do vereador mais do que à porta do prefeito.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Exame permite um aparte?
O SR. MANSUETO DE LAVOR- V. Ex" tem o aparte,
com muita honra, Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Não quero interrompêlo mais a esta altura; queria pedir apenas que não estranhasse muito o que se quer fazer na Revisão, inclusiv-e, com uma cOntradição.
O SR. MANSUETO DE LAVOR·.:. Igualzinho ao que se
fez quando dos atas institucionais.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Essa Revisão toda está
baseada num ato institucional, que é o Regimento aprovado.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Obrigado, nobre Se.1ador. V. Exa entende que as colocações que faço são pertinentes,
nas parece que os anjos eStão soprando nossos Relatores, que dão
a impressão de desconhecer a realidade.
Ainda temos a questão do número de vereadores. A_Constituição não pode ser tão rígida, determinando qUe todo município
com 1O mil habitantes deva ter obrigatoriamente cinco vereadores,
seja ele do Acre, do Amapá ou do Rio Grande do Sul. Por que
isso? Não se sabe que o orçamento de um município de 10 mil habitantes no interior da Bahia ou no sertão de Pernambuco é cem
vezes menor do que o de um município de 10 mil habitant~s ~in ·
outra região? Esse muriícípiO qU.e-tenl-lúliOfçamento maior pode
ter mais legisladores para cuidar desses recursos junto com sua população. Tem de haver elasticidade no texto constitucional na determinação do número de legisladores municipais; nãO se pode
fixar um determinado número, como se o País fosse homogêneo
do Oiapoque ao Chuí, do ponto de vista econômico, financeiro e
demográfico. Quer-se determinar isso. Pode parecei- Simpático.
uma medida econômica, mas sai mais caro.
O SR. JOSAPHA T MARINHO - O pior, nobre Senador,
é que as soluções são de_campanário. As bancadas não são oficialmente comunicadas do que se está convencionando nem decidindo. Quando se sabe. diz-se: "Houve um acordo". e temos cinco
minutos para discutir essa matéria no plenário dit Revísão. É uma
revisão de campanário, e por isso é que se está arrastando como se
vem verificando.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- O temor é que o Regimento impeça discussões como esta. Por que estamOs discUtindO
esses assuntos no plenário -do Senado e não no plenário do Congresso Revisor? É porque no mornentc>-da votação, do encaminhamento, quando os parlamentares estão presentes, para qlle tome_m
conhecimento das matérias com a profundidade que- orerecem-os
debates, não há tempo para isto, o Regimerito não vai permitir.
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É preciso, então, que se discuta em outros foros~ Como este
foro dõ s-enado é sempre adequado para qualquer assunto de interesse nacional, estamos aqui debatendo, mas seria importante que
este debate se realizasse no plenário do Congresso ;Revisor.
Ao invés de fort~ecermos o Poder Legislativo Municipal
para fortalecermos aquela que é a unidade de base da Federação.
e~tamos enfraquecendo e desgastando-o sem qualquer sentido prático, nem o sentido do interesse_ público, da economia. ou melhor,
da maior rentabilidade dos recursos municipais-em favor do povo.
- Nada assegura que um vereador não remunerado seja mais
dedicado ao seu povo, d.ispenda menos recursos públicos do que
um vereador remunerado. Pelo contrário, tenho consciência de que
um vereador bem remuJ.lerado tem mais autonomia, mais força
junto aos seus Pares para fazer o seu papel de fiscalizador com
mais eficiência perante o Executivo Munjcipal.
Quanto à inviolabilidade do mandato de vereador, há uma
questãO que é fundamentai. A proposta que se faz é que a inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no
exercício do mandato, prevista no inciso VI do art. 29, no capítulo
que trata dos Municípios, não apenas se circunscreva ao território
municipal.
Hoje há um intercâmbio entre as câmaras municipais via associações de vereadores. O Vereador não exerce o seu máridato
SOil).ente no território do seu município, ele pode defender os interesses do seu município aqui em Brasília, assim comõ os defende
nã capital do seu estado. Portanto, não entendo por que essa inviolabilidade do Vereador. que não é a imunidade de Deputado Federal, mas que já é um passo na defesa do seu mandato, não se
estenda também a outros municípios ou até ao próprio estado em
que está o município.
Ter-se-ia que elastecer esse papel como uma homena_gem à
função do legislador municipal, que, em muitas vezes, em congressos, em reuniõe-s âe vereadores. fora do seu município, exerce
o seu mandato, o seu poder de fiscalização. fai denúncia dos atos
irregulares do Executivo municipal e, por isso, precisa ser protegido por essa inviolabi1idade, que não lhe é dada a não ser no âmbito
do territ6rio municipal ·
Por tudo isso, Sr. Presidente, eu gostaria de colocar a minha
apreensão diante de certas medidas anunciadas no Projeto de Revisão Constitucional, que levam realmente ao enfraquecimento dos
municípios e do Poder Legislativo municipal.
Se entender isso é entender que estamos aqui fazendo um
pronunciamento em favor dos cabos eleitorais, que se entenda assim, mas não é correto. O correto é saber que os vereadores são legisladores municipais, pertencentes a um Poder que é vital para a
nossa democracia e para o fortalecimento da nossa Federação.
Por tudo isso, realmente repudiamos proposta que introduza
uma redução drástica no número de vereadores, isso deve ficar de
modo elástico e explícito, como é ainda hoje no texto da Constituição. E muito menos podemos aceitar o exercício gratuito da vereança, porque isso sairá- inuito mais onero-sO para os cofres do
município e para o interesse público.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

· ·Õ-SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a
palavra, como Líder, ao nobre Senador Esperidiã? Amin.
O SR ESPERIDIÁO AMIN (PPR - SC. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo fazer o registro do que seria uma sugestão. Ontem, na minha cidade,
Florianópolis, conversando com alguns companheiros que já-piestaram serviços prestados à causa pública e exerceram mandatos no
Legislativo Federal, ~bordamqs esse clima que pesa sobre o Congresso brasileiro, um clima de descrença, em que-defeitos da Insti-
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tuição ou de seu funcionamento são exacerbados _em vários juízos,
e as eventuais virtudes vão sendo sufocadas_ pelo lugar-comum do
desprestígio.

Faço questão de mencionar o nome de uma dessas pesSoas,
o do ex-Deputado Federal por Santa Catariria, Orlando Bertoli,
que, ao longo dessa reflexão, salientou que nós, Congressistas, deveríamos ajudar, com algum gesto, a reduzir a_ antipatia que o
povo brasileiro está dedicando a uma instituição que não somos
nós~ Lembrou que já passou por aqui e que também houve maus
momentos na sua época. Todavia, o clima hoje está muito pesado,
o julgamento popular sobre o Congresso brasileiro é quase unânime e_ é_ cruel, pesado.
- -- -- -A sugestão que ele me fazia não vou aqui- re.petir, porque,
antes que eu eventualmente a apresentasse, ouvi hoje, quando assistia ao Jornal Hoje, programa de uma das emissoras de televisão, a fala do Presidente do Senado e do Congresso Revisor,
Senador Humberto Lucena, ponderando sobre a necessidade de,
pelo menos em dois fins de semana. o Congresso trabalhar na revisão, dando uma demonstração pública daquilo que é uma virtude
nossa. Nós também somos capazes de decidir. Isso pode até não
ser a vocação da Casa, mas somos capazes, diante de uma circunstância imperiosa, de decidir.
Com isso, faço questão de afirmar que não estou fazendo
uma sugestão, estou aqui manifestando, de público, a minha posição, como Senador, a favor daquilo que o PreSidente Humberto
Lucena aventou, muito objetivarnente, como uma forma de recuperação do tempo perdido. E eu acrescento que, além de recuperar
o tempo perdido, servirá para prestar uma satisfação à soCiedade
brasileira, dar um exemplo de trabalho, de capacidade de decisão
em um momento tão difícil da vida nacional.
Como Presidente do Partido não posso antecipar nossa posição, mas já mantive contato com vários companheiros, inclusive
com ·o Líder na Câmara, Deputado Marcelino Romano Machado.
Contactarei airida o nosso Líder no Senado, SeD.idOr EpitáciO Cafeteira, cOnversei há poucos minutos -também com o Senador Jarbas Passarinho, bem como com o vice-Presldente do Congresso
Revisor, Deputado Adylson Motta, que é, para orgulho de todos
nós, exemplo da assiduidade que queremos obter. Acredito que na
reunião de Líderes que será realizada amanhã, esta sugestão do
Presidente da Casa não deverá ser isolada.
Por isso, tomo público, primeiro, o meu ponto de vista, segundo, como já havia sido externado por uma fonte mais credenciada, que é o próprio Presidente da Instituição, o meu apoio:
Pretendo gcstionar junto ao meu Partid_o e junto a outros partidos
também, na medida do possível, nesta operação desencalhe daRevisão ConstitUcional, que todos encetaremos Com o maior vigor
esta semana, elegendo tópicos de uma agenda mínima, o meu partido defende a fixação de um agenda mínima desde o dia do nascimento do partido, dia 4 de abril. A consagração dessa pauta
mínima ocorreu num manifesto que lançamos à Nação no dia 21_
de outubro do ano passado.
Defendemos essa agenda mínima, respeitamos a posição
dos que são contra - conversei, inclusive, hoje, com o Senador
Eduardo Suplicy sobre isso - e concordamos, acima d_e tuçi9, que
não haja anuência quã.nto a todos os temas e as formas de como
votar tal qual tema de uma RevisãO ConstituCíóDil, mas certamente Revisão COnstitucional não é fazer a Constituição toda de_novo,
todos sabemos que não é isso.
Meu Partido tem a visão de que a Revisão Constitucional é
uma chance, é uma oportunidade que um time que está perdendo
não deve jogar fora. Um time que está perdendo e tem condições
de mudar as regras e o conteúdo do j9go, da partida, deve aproveitar essa oportunidade. Pode até aproveitar bem, ou pode não apro-
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veitar integralmente bem e cada um haverá de ter .um ponto de vista a respeito da questão.
Esta é a visão do meu PartidO: nós elegemos três pontos, a·
questãO política, a ordem econômiCa e o ajuste fiscal ou paCfo~re~
derativo- como se queira chamá!'- que_enfeixam as nossas prioridades. ACredito que n~sse esfofço- qUe- vamos fazer para
desencalhar a Revisão Constitucional, esta idéia -averitada pelo
Presidente Humberto Lucena de, fixada a pauta, praticarmos o
gesto de trabalhar além daqueles dias que são convencionalmente
destinados à deliberação do Congresso, seria um geSto devido à
sociedade brasileira.

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me-V. Exa- uin aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Concedo o aparte a V. Ex•. ~
O SR. EDUARDO SUPLICY- Em primeiro lugar, gostaria de dizer que a maior parte dos membros do Congresso Nacional deve, de fato, dar esse sinal ao povo brasileiro. Digo a maior
parte porque houve aqueles - aqui está o Senador Jarbas Passarinho, cuja presença foi até documentada - que estiveram-pre-sentes
durante o período de quarta a sexta-feira da semana passada. Mas
acredito que essa sugestã9 que V. exa traz e que o Pre~idente
Humberto Lucena hoje traflsmitíu à- irhpre-nsa sõbré estarmOs nos
reunindo talVez nos dois próximos ffriais de semana, para currijJensar o que aconteceu nas últimas duas semanas, é muito louvável, e
creio que o Congresso Nacional, como um todo, deveria, de fato,
realizar esse esforço. Houve esforços semelhantes até recentemente, como, por exemplo, durante os quase cem dias de trabalho da
CPI do Ofçamento, ein qiu~- um--número considerávd- de pãrlamentares - até maior do que o& 44 titulares e suplentes, porque muitos
outros também participaram - aqui estiveram trabalhando quase
que ininterruptamente. Poucos domingos houve_ de _interrupção dois domingos, se tanto, Natal e Ano Novo- mas mesmo assim o
trabalho foi praticamenle ÚünterTii.pto e ali houve um exe'mplo de
dedicação ao interesse público, como é de se esperar, dos membros do Congresso Nacional. Avalio que esse esforço deve ser realizado até além da Revisão Constitucional, porque os trabalhos da
Câmara e do Senado também precisam ser acelerados, há muitas
coisas que aqui precisamos votar com maior rapidez. Em especial,
também devemos dar maior atenção ao próprio Programa de Estabilização da Economía ein suas ínúmeras fases, e para isso o Senado Federal precisa dedicar maior colaboração e empenho do que o
fez até agora, mas os passos já estão definidos riessa direção. Com
respeito ao _qUe será discutido amanhã no Colégío de Líderes,
aproveito até para já fazer Uma sugestão: para que haja esse esforço concentrado nos finais de semana, seria importante_que houves-se o aviso prévio aos Partidos e aos Parlamentares. O Partido dos
Trabalhadores, por exemplo, programou para os dias 5 e 6 de março uma reunião importante do Diretório Nacional, inclusive sobre
os temas que aqui vamos debater no Congresso Nacional, como a
questão de como estaremos paiticip<irido - em que _grau; se obstruindo e em que medida - já que houve até agora um empate na
ExecUtiva Nacional sobre a melhor forma de o PT levar adiante
nossos objetivos, se não seria. inclusive, com a liberdade de votarmos. No nosso entender, gostaríamos de votar, conforme propõe nSenador Josaphat Marinho, que a Revisão seja concluída no dia 15
de março. Também gostaríamos de propor, e isso está no tema,
que ela tenha não propriamente uma agenda mínima, mas uma
agenda máxima. Esses termos- mínimo e máximo- "têm sido colocados em dois sentidos, mas se pudermos estabelecer um máximo,
como, por exemplo, a definição do Fundo Social de Emergência e
o final da Revisão ConstitUCional, então, alguns pontos eventualmente poderão ser debatidos, mas disso dependerá inclusive_a de-cisão do Diret6rio do PT nos próXimos dias 5 e 6. Falo isso
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abertamente, porque entre o máximo e o mínimo, quem sabe,_cheguemos a urna situação que seja__ ~_ espero - do inter~s_se pUblico.
Pois bem, sobre a sugestão de trabalhannos nos finais de semana,
proponho que seja no final de_ semapa do.dia I 2 de março, porque
aí seria a forma de bater o martelo até mesmo na conçlusão daRevisão Constitucional em teimas d~, pelo menos, de{inir _até aonde
vai. Até porque, Senador Esi:>eridião Ainin, nós, do Partido doS
Trabalhadores, avaliamos que, quanto à própria questão -da legiti~
midade do Congresso Nacional ~orno UI!]. _todo de fazer essas modificações, seria muito-mais legítímo e maiS adequado que o nov~.
Congresso eleito faça uma RevisãO de profundidade, por isso entendemos que é o momento, sim, de definirmos uma agenda máxima para a presente Revisão.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Nobre Senador &luardo
Suplicy, quero agradecer o aparte de V. Ex~, que, além de ter sido
generoso, foi tamMm alentado, o que demonstra a energia que O
PT está represando e que poderia ser utilizada em prol da Revisão
Constitucional, não fossem as peias que ainda remanescem ne-sse
processo democrático decisóriO que o PT desenvolve internamente
e que já vai longevo no tempo.
Mas não quero entrar nos aspectos polêmicos, se é agenda
máxima·ou·mfnima, se há legitimidade ou não- a minha posição é
conhecida e eu respeito a de V. Exa. O que- defendO: é que cumpramos a Constituição. Não quero falar sobre como seria a Revisão na
próxima legislatura, porque a ConstituiÇão i1ãÕ-prevê iss.o. E estando iniciado o trabalho da Revisão, acho que o nosso compromiSso
é dar o mínimo de densidade a esta Revisão e encerrá-Ia.
Na minha opinião, manter sobre o País, sobre as suas instituições a espada de uma Revisão que não tem termo é pior do que
não fazer a Revisão. Mas, não desejo polemizar- repito - até por;.
que esse é o cerne, é o fundamento da atividade legislativa que desenvolvemos normalmente.
A finalidade deste meu despretensioso registro é apoi~r a
sugestão que o Presidente do Congresso ãveiitoU, -e dizer que entendo que ela seria muito oportuna, não por cau-sa.- da semana do
Carnaval -todo& sabíamos que na Quarta-Feira de Cinzas, na quinta e sexta-feiras seguintes não haveria sessão deiiberativa, e não é
a primeira vez que isso acontece. Proponho, portanto, um esforço
para definir essa pauta, seja máxima ou mínima, de acordo com a
ótica de cada um, e que, a partir de então, o Congresso mostre essa
sua virtude, que é a capacidade de trabalho, que V. Exa muito bem
relembrou, como foi, por exemplo, o trabalho desenvolvido pela
CPJ do Orçamento, presidida pelo nosso eminente Companheiro,
Senador Jarbas Passarinho, e que representou uma resposta, sabemos nós, cada qual, com que sacrifício para- os seus integrantes,
para os seus voluntários, para os servidores da Casa e para a imprensa, que teve de fazer plantão. Mas, acima de tudo, foi uma satisfação tcmpestiva, competente à sociedade brasileira.
Nesses momentos, o Congresso- se- habilita; é em um momento como esse da CPI do Orçamento que entendo se pode materializar, com a fixação de uma pauta de trabalho e com a definição
eventual de dois fins de semana para decidir sobre isso que, de comum ·acordo. se agendar.

O Sr. Josaphat Marinho- V. Exame permite um aparte'?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- 'como sei que não será exatamente para concordar, concedo o aparte com maior satisfação
ainda.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Na maioria das vezes,
concordo com V. Exa. Hoje até que, em parte, também concÔrdarei. Não estou longe de aceitar a sugestão partida do Presidente da
Casa. Não sei se dará resultado: pode ocorrer que uma minoria de
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nós fique e a maioria ;;e. ausente, como tem ocorrido em diferentes
oPOrtunidades. Mas, no caso, é bem previsível que" isso acoiTa,
porque, na realidade, esta Revisão não expressa uma convicção
generalizada do Congresso. É por isso qUe não há número. Por que
houve número na f~itura da Constituição? Porque todOs os Parti~
dos_ e_ todos os Parlamentares estavam empênhados em sair da ilegalidade anterior para a legalidade democrática. Agora, não. Não
há entusiasillo, não há convicção no processo de revisão, meu nobre Colega. O esforço poderá ser muito grande, mas não sei se será
proveitoso.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sou constrangido a discordar, também. Respeito em gênero, número e grau, pela autoridade,
pela origem do aparte, mas não posso concordar com a generalização de que não há convicção. Respeito aqueles que _têm dito, como
V. Exa, desde o primeiro morriento, teni anunc;iado a sua convicção. V. Ex,. tem uma ~onvicção, que é contrária à minha~ Nem a
convicção de V. Exa desmerece respeito,, nem a co11viç_ção de
quem acredita na Revísão-ConStituciÓnal, de quem avalia também
os óbices, os antagonismos e a multipliCidade de argumentos que
são apresentados; argumentos para diferir a Revisão, lançá-la para
outra época. restringi-la. Questiona-se a legitimidade do Congres~
so. Os argumentos são vários, porque a moléstia brasileira é vária,
mas, diante de um fato já iniciãdO, df um.- pi-Ocesso já iniciado, que
deve ser, inclusive, aperfeiÇoado, o meu espírito e a minha convicç3o lll_e impõem dar resposta a uma atribuição que está dentro de
mün. --Entendo que, a partir do momento em que, esgotado até o
recurSo ao Supremo Tribunal Federal, a Revisão teve início, quem
ainda se posta contra a sua realização deve estar seguindo uma
CorivicÇão" muito forte, IDas que é questionável, até porque o processo está em curso. É um dever até funcíOnal paia o Congressista.
A partir do momento do seu início, passou a ser um dever. Não
comparecer a esse dever a minha convicção aponta como uma falta. Não coloco adjetiyo_s. É uma falta a um dever que está estabelecido nas minhas obrig~ções diárias, e entendo que a proposta do
Presidente pennitiria que o cumprimento dessa obrigação diária tivesse até esse conteúdo de satisfação à opinião púbfica, independentemente do_ resultado da votação deste ou daquele ponto.
V. Ex~ sabe, tenho também, ainda que com menos luzes, algumas opiniões própriaS.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex' me permite?
Complemento, apenas, o aparte.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pois não.
O SR. JOSAPI:ÍAT MARINHO - Note que quaJ!do me
referi à falta de co.Q.vicÇão, é evidente que não me dirigi aos que
crêem na Revisão e a defendem, como V. Ex". Os que crêem, os
que desejavam a Revisão e querem efetivamente colaborar estão
presentes. Sou contra e estou nonnalmente presente. Presente, às
vezes, para contestar, mas, note V. Ex~, quando num processo de
natureza constitucional como este é preciso que os dirigent~s da
Casa adotem medidas coercitivas, é porque a nlaioria não eStá convencida da necessidade da Revisão.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ainda assim não sou tão
otimista quanto V. Exa. Acho que há questões operacionais que
sãO evidentes. Primeiro, a fixáção de uma pauta que corresponda a
necessiçl.ades_óbvias do País.
Recliscutir toda a Constituição é algo que certamente não
nos empolgará. Há, aí, uma questão de empolgação, de entusiasmo, de causa por que lutar. Agora, discutir esses temas que tomei
a liberdade de anunciar, e que, parece-me, ninguém consegue dizer
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que nada têm a ver com o quadro de difiCuldade_ 9o País, é
rioso. É a minha convicção.
---

impe~

O SR- JOSAPHAT MARINHO- Mas veja V. Ex'- não
quero prejudicar o curso de seu pronunciamento - ...
O SR. ESPERJDIÃO A~l'éio contrário, V. Ex' o
nobilita.
O SR- JOSAPHAT MARINHO - ... que em nenhum mo·
inento, até aqui, hOuve condição para estabele"cer a pauta mínima
da Revisão.
O SR- ESPERIDIÃO AMIN- É urna constatação.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- O~ trabalhos continuam
com emendas que atingem, em volume, toda a Constituição. Não
houve um processo de seleção dos problemas, das normas consti-

tucionais que merecessem o-eSfOrço'-maJOf do CongreSso. -

·

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -·O que V. Ex' diz vem erri
favor do meu argumento: faltam questões opera~ionaist como, por
exemplo, a fixação desses tópicos e, segundo, o início" do funcionamento daquilo que faz com que estas Casas funcionem, que _é _o
Colégio de Líderes. Entendo que o ideal par<! a Casa é_ter um número menor de Parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara.
Isso já foi debatido aqui. Com este número, 584, só com o Colégio
de Líderes funcionando teremos paUta para Plenário. Sem isso,
essa Casa não funcionã.- a Casa a que IDe tefiro é o-CorigressO NaciOi:J.al.
· ''
Então, há duas questões operacionais, que não_ são, obrigatoriamente, decorrentes de convicção, mas da polêmica que se es~
tabeleceu e de fatos exógenos, como, por exemplo, a CPI ou as
CP! de que se têm tratado.
· ·
·

O Sr. Jarbas Passarinbho- V. Ex• me concede um aparte,
nobre Senador ?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Desejo ouvir, com grande
satisfação, -nosso nobre c_ompanheiro, nosso -Líder e exemplo, _o
Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado, nobre
Senador Esperidião Amin. V. Ex• colocou a questão em termos
absolutamente concretos, em mínimos em vez de máximos. Conheço bem a opinião do nosso mestre nobre Senador Josaphat Marinho, porque com ele debati num quartel, ambos livres, nenhum
dos dois presos. Já conhecia bem o seu ponto de vista, contrário à
Revisão. Constituinte que fui, sabia que desejávamos exatamente,
naquela altura, talvez até aproveitando a experiência portuguesa,
marcar- um prazo de 5 anos para verifiCar a exequibili(fade da
Constituição nesSe período. Todos sabemos--que, quando se fez a
Constituição, córhó disse o nobre Senador pela Bahia, havia a
transição de um regime autocrático, cadente, para um regime de
Nova República, nascente e extremamente frustrante. Entretanto, o
Muro de Berlim não tinha caído. Os estatistas estavam no auge de
seu poder e impregnaram a Constiti.úção de algumas diretrizes,
hoje reconhecidas como absolutamente incompatíveis com a modernidade dos países depois da Guerra Fria; Tenho de me render
um pouco em relação ao que disse o nobre Senador Josaphat Marinho a V. Ex• quanto à questão de convicções. Por que disse "um
pouco"? Porque será que foi por falta de convicção que está há
dois anos no Congresso, por exemplo, o Projeto de Lei de Propriedade Industrial? Será por falta de convicção - há uma porção de
outros exemplos que poderíamos dar e não s6 este - que vários
projetas estão parados, estagnados, enquanto o Congresso não funciona? Será por falta de convicção que, por exemplo, diziam que 6
funcionamento de uma CPI, como afirmou há pouco o Senador
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Eduardo Suplicy, com apenas 44 membros, dos quais obrigatoriamente somérite os 22 titulares tinllaiTi. de comparecer, prejudicaria
os trabalhos da Revisão? De modo algum. Há, sim, Senador, todo
mundo viu, todo mundo sabe, a resistênCia de uma minoria organizada à realiz~ÇãC? da R_evisã_ÇI. Depois do nosso_tf<!ba)J:lÜ d_e praticamente cem dias, como disse há pouco o Senador Eduardo Suplicy,
atraveSsei a passagem do senado para a Câmara sob os maiores insultos, as maiores vaias, dentro do Congresso NacionaL Naquela
oportunidade, quando me dirigi para o plenáriO da Câmara, Senador, tive a mesma impressão de quando, ao fazer meu cooper, passe;> por -algümas casas que t~m cães bravios. "Era 6 que-Viil: cerca
de 200 pessoas, acampadas aqui nessa passagem, ofendendo da
maneira mais grosseira quem passava pã.ra o plenário da cãffiara.
Era um processo de intimidação. Esse processo de intimidação
vale, sei disto, todos sabemos. Quantos, na verdade, até por comodidade, não enfrentam essas coisas, preferem ficar lá fora? Não é
hem çonvicção. É uma "cQnvicção" amedrontada, uma falta de
convicção, uma falta de_ coragem de atuar. Naquela época, o Presidente da República era o Senador José Sarney. À medida que votávamos as matérias, para chegarmos ao final da Constituinte, S.
Ex• dizia que a Constituição "ia transformar o Brasil num pafs ingovernável. Naquela ocasião, houve reações brutais, veementes, do
Congresso, que se consider.ava, na Constituinte, ofendido pelo
Presidente do Executivo. Quem nã9_ sabe que havia coisas que
realmente precisavam ser m1,1dadas? Apenas há a velha questão do
estatismo versus aqueles que não são estatizantes nesse processo.
Em primeiro lugar, é isto: oS estatizantes não querem, de maneira
nenhuma, que a ConstituiçãO mude esse processo, _que as corporações atuem em favor disso. ·Defendem ísso como se fossem seus
campos· de caça, e ali não se pode chegar. Então, quando fala em
máxima, o Líder do PT já traduz, para mim, exatamente esse ponto
de vista. Quando V. Ex• fala-em mínima- veja como as concepções não são tão contraditóriaS -. para V. Exo, mínimo é o mínimo
em relação ao volume do que se contém na Constituição, nos seus
artigos. Já para o PT, isso é ·o máximo que se poderia fazer. Veja
__ que as duas palavras conjugam-se petfeitamente bem e se articularii. Emão, é umã pena que ·se verifique que a Constituição brasíleira deva ficar intocada e deva esperar-se o novo Presidente da
República, para~ de acordo com a nova composição do Congresso
Nacional, fazer-se a Revisâo ConstituciOnal. Penso que, desse
modo, pode haver complicações muito graves. Poderá haver, mais
tarde, um impasse entre o Executivo e o Legislativo, a partir do
momento em que a maioria do Congresso seja - vamos admitir a
hipótese - conservadora, e o Presidente da República, revolucionário- no sentido político do termo-, possa vir a ser tolhido na sua
capacidade de atuação por uma modificação que a Revisão fará
então. Tudo indicava, até pela lógica, _que a revisão fosse feita agora. Então, penso que V. ExQ. _quando colocou o mínimo, quis dizer
realmente minimum minimorum, isto é o me_nos que se poderia
fazer para tentar uma modifiCação, isso. já faz~ndo várias concessões aos contras. É impossível, evidentemente, modificar o pensamento de quem, ao longo de uma vida, sempre foi partidário da
estatização, para que, no moinento, possa atender, não ao neoliberalismo- nunca eu faria isso-, mas ao social-Hberalismo. Defendo
uma economia social de mercado, que me parece perfeitamente
compatível com o que se fala hoje no mundo inteiro.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Senador Jaroas Passarinho,
faço minhas as suas palavra<.;; e como vejo que o meü tempo se esgota, desejo apenas fazer uma última reflexão. Estou absolutamente convencido de que a nossa irreverênciã~ traço característico do
brasileiro, também opera contra aquilo que imagino ter sido a sentença divina. Quando o Criador desenhou o País, quando afiOu os
seus recursos à sua diversidade de clima, quando impregnou até,

Fevereiro de I 994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

mais do que a alma da Nação, a all!l_a go País do atributo da tolerância - tolerância racial, religiOsa, que é_ _quas_e da_ a,ll)la do País,
não só da Nação, é quase patrimônio do Bfasil, não apenas da Nação brasileira -, condenou-nos ao sucesso. Estou convencido de
que o Criador nos condenou ao sucesso, e a nossa irrévetêncii se

manifesta por meio das armadilhas que nós mesmos temos colocado ao longo do nosso caminho: obstáculos, dificuldades, pesos,
que fazem com que este País, condenado ao sucesso, esteja viVendo a condição de insucesso de País que não dá certo, segundo todos os parâmetros de avaliação, tanto daqueles que se consideram
socialistas quarito dos que se consideram sociais-Iíberais, ou daqueles outros que se consideram sociais.:.democratas, ou liberais,
ou neoliberais, segundo todas as avaliações,- segundo a ótica de
todos, não está dando certo. E não está daJ:tclo certo, também, por
regras e imposições que uma Revisão, como chance, deveria ferir.
Essa era a reflexão que eu gostaria de trazer. Agradeço, sensibilizado, pelos apartes recebidos.
O Sr. José Fogaça- Senador Esperidião Amin, V. Ex' me
permite fazer uma observação ao seu pronunciamento?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Co~ a anuência da Mesa,
certamente.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- É evidente que V. Ex' tocou no
assunto mais importante- de que este Congresso está tratando no
momento. Tenho grande preocupação com esta Revisão Constitucional, porque estou vendo que ela pode ter um caráter m~íto mais
ganho ou de consupressor de si mesma do que propriamente
quista, do ponto de vista institucional, que se poderia obter com
ela. Quero lembrar a V, Ex• que uma Revisão não tem poder convocatório de outra Revisão.

ae

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não tem, também concordo. Eu enunciei isto: ela tem de terminar,
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Ela tem um caráter definitivo, ou
seja, uma vez reãlizada, dá conta daquilo que estabelece a Con~tituição.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- No seu poder originário.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Exatámente. A dimensão político-institucional-econômica desta Revisão será tão acanhada, ou
menos acanhada quanto ela, em si mesma, deva ser. Dt:: modo que
me preocupa, demasiadamente, o fato de que nós não consigamos
estabelecer uma pauta mínima. Se não_ telt;IOS essa pauta, não te_mos objetivos, estamos trabalhando sobre coisas indiscriminadas,
extremamente genéricas, incertas e indefinidas. Ci-eio que, com
isso, a tendência à inércia acaba por prevalecer, ou seja, se não há
objetivos específicos claros, determinados, a tendência é não se fazer nada, porque esta é uma tradicional postura política_ do Congresso. Se nãO tefuos um ·programa -de decisõeS estabelecido, não
vamos decidir nada. O meu temor é que, com issO; venhamos a
matar a possibilidade de uma grande e necessária Revisão Constitucional que este País está demandando. SoU favorável à Revisão,
penso que é absolutamente imprescindível ao País. b Brasil não
chega ao final do século XX com a estrutura moderna de nação
preparada para o terceiro milênio se não fizer esta Revisão. O que
estou percebendo é que tal vez venhamos, por esses impasses políticos que estão aí, a tornar a RevisãO uma coisa nula, definitivamente apagada pelo nosso próprio desejo de fazei- Revisão. Ou
seja: aprovamos o Fundo Social de Emergência, aprovamos a
convocação de autoridades_ do Governo, fechamos a Revisão e ela
não ocorre mais e mantemos a Carta- tal como ela está, com todos
os conceitos - a meu ver equivocados - que -alri<ía-contém e matamos a possibilidade de uma Revisão realmente consistente, piofunda, que tenha o tempo e o espaço· po1íticos necessários pará o

a
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debate. Esta é a minha preocupação central: se esta consciência
QãQ se generalizar, ou seja, não tomar conta do Congresso, não
mobilizá-lo para, efetivamente, realizar uma agenda rrúnima, oresultado será Revisão nenhuma, ao invés de uma Reyisã_o mínima.
Para mim, muito pior do que a deSmoralizaÇão e o desprestígio do
Congresso é a certeza de que este País caminha para o final do século XX com uma Constituição que não é compatível, peJo menos,
com a modernidade, com a idade contemporânea que vivemos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Senador José Fogaça, agradeço pela densidade do seu aparte. Só para concluir. digo: E vai
virar o século, portanto, tendo jogado fora uma oportunidade democrática e legítima de encaminhar seus problemas, em prol de
qual alternativa? Não sei.
Ao nos contrapõnnos à Revisão, estamos semeando o confronto. Por isso, vale a pena fazer uni esforço.
Era? que eu tin~?a a _d_izer, Sr. Presidente!
Duran.te..o discurso_ do Sr. Esperidião Ainim, o Sr.
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da_presidêfu::ia, que 'e ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, 1"
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Senador
Chagas Rodrigues, Srs. Senadores, o Ministro da Fazenda,, Fernando Henrique Cardoso, confirmou que participará de debate na Co~
missão de Assuntos Econômicos junto com sua equipe. Estarão
Iii:esentes Edmar Lisboa Bacha, Pérsio Arida e, possivelmen~e. Pedro Malan e Gustavo Ffanco, para aqui dialogarem sobre o Progra- _ma_ de Estabilização. Os economistas Mário Herrrique Simonsen,
Paulo Nogueira Batista Júnior e Maria da Conceição Tavares tam,
bém já confirmaram as suas participações.
-- -- É rrluito importante que o Senado venha a diriinir as questões sobre o melhor caminho _de estabilização da economia brasileira, antes de decidirmos não apenas sobre a questão do Fundo
Social de Emergência, que será objeto de votação nesta semana,
mas, em especial, sobre as fases 2 e 3_ do Programa de E.~tabiliza
ção. Refuo-me à definiÇão da Unidade Real de Valor, a ser feita,
pelo que tudo indica, de.bate-pronto, através de meQida provisória,
na véspera de sua entract;a em vigor.
Temo que a fol'l11a de definição da Unidade Real de Valor
possa colocar o Governo em contradição com relação ao que seus
principais porta-vozes ~sseram desde que, em 7 de dezembro de
1993, foi ariuiiciado o Piograma de Estabilização~__
_
Insistentemente, o Ministro da Fazenda e os membros de
sua equipe têm afirmadO _que o Programa seria discutido prévia e
amplamente na sociedade e no Congresso Nacional; que não representaria a dolarização da economia; que a URV seria uma unidade monetária que os agentes econômicos, empresários e
trabalhadores passariam a adotar voluntariamente, ao perceberem
as suas vantagens; que não haveria quebra de relações contratuais;
que, uma vez percebidas as vantagens da URV por todos, passaria
a substituir o cruzeiro reiu, sob o nome de real, numa fase de estabilidade eni -que a fnfiação es-taria minimiZada.
Até hoje, entretanto, persistem as dúvidas Sobre a URV. Em
sendo verdade, como res:sa1tou a mensagem do Programa de Estabilização, que ela procurará trazer mais para o presente a medida
da inflação e que esta medida não poderá -incorrer em distorções,
pois de um lado a receita de impostos dependerá da URV e., de outro, o equilíbrio da balança comercial e de pagamentos também
dela dependerá, o mais adequado é que se tenha uma forma objeti-
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va e transparente de medi-la. Aüás, quando da sua recente argüição perante a Comissão de Assuntos Económicos do Senado, com
o objetiVo de ser aprovado como Din!tor-da Área Monetária do
Banco Central, esses fOraill-OS te!rrioSUS3.dos pelo Professor Alkimar Ribeiro- Moura, ao ser perguntado sobre como esperava que
seria medida a URV.
O Diretor da Área Internacional do Banco Central, Gustavo
Franco,- entretanto, tem expressado que a URV vai acompanhar a
cotação do dólar, que tem sido fixada diariamente pelo Banco
Central, por critérioS que ilão são conhecidos de forma tranSparente pela sociedade. São critériOs i]ue, por vezes, seguem a· ri.rbítrio
do Banco Central em vista dé cf:rios ·objéiívos, ora de segurar a
desvalorização do cruzeiro real em relação ao dólar e outras moedas fortes para efeito de brecar a inflação, ora de acelerá-la para
estimular as exportações e aumentar o volume de reservas.
Atrelar a URV ao dólar de forma rígida pode representar a
dolarização da economia brasileira, de maneira apeOas um pouco
diferente da que realizou a Argentina e outros países que perderam
signifiCativamente a- ãriiOnofuia·-aesuã política monetária e cambial.
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Sr. Presidente, na semana anterior ao Carnaval, esteve presente na Comissão de Assuntos Econômicos o Presidente do Banco do ~rasi!, Alcir CaTii:iri. Naquela oportunidade, solicitei a S.
Exa uma sériei de informações relativas ao decreto legislativo em
tramitação no Senado Federal, aprovado na Câmara dos Deputados, sobre Q sistema de_ crédito rural. Quais seriam as conseqüências deste decreto? O Presidente Alcir Calliari encaminhou-me
informações, que acredito serem de grande significado para a decisão que vamos tomar e, por essa razão, pass-o a" transcrever as respostas enviadas pelo Presidente do Banco do Brasil:
1") "Qual o valor total de créditos rurais contratados, via
Slsterlla Nacional de Crédito Rural, em especial pelo Banco do
Brasil~ no período de 1979_a 1993, e, particularmente, nos últimos
5 anos"?
lnfomação: No período em destaque, foram concedidos
pelo Banco do Brasil fin~ciamentos rurais nos montantes aQaixo
discriminados:
Anos
Y alor!US$ milhões
1979
10.583
1980
10.890
1981
i l.llO
1982
9.926
1983
4.850
1984
3.520
1985
5.268
8.481
1986
1987
9.386
7.491
1988
1989
8.036
1990
4.ó83
. 4.630
1991
1992
5.188
1993
7.976
111.418
Total

Como assinala Paulo Nogueira BatiSút ~Júõ.ioi, em A Armadilha da Dolarização 1994. (Texto para disCUssão. FGV. São
Paulo), a dolarização implica ficar rigidaiiieD.te atrelada às decisões do Tesouro e do Banco Central Am6rican6S, sem com isso adquirir qualquer <firf:itO -ou possibilidade de· influenciá-las. Gera,
além disso, perda de competitividade inteinacieil"l-al e, portanto, dependência de financiamentos externos, obtidOs -muitas Vezes eril
condições adversas de prazo e custo. Aumenta, por isso, o risco de
crises de balanço-de pagamentos que colocam o país à mercê de
interesses e pressões estrangeiras. Al.i.ni.éhta, talribérri~ ã: -vulnerabilidade das instituições financeiras ·nacionâíS, ··qàe pàSSãm a Operar
sem emprestador de última instância e prOduZ uma -tendência_ à
desnaciona1ização do sistema financeiro Iiacional. O pior- salienta o economista - está na dificuldade de reverter o processo uma
vez iniciado.
NOTA: Embora os dados relativos a todo o Sistema NacioPerante a Subcomissão de Assuntos Monetários, na Câmara
dos Deputados, que está examinando o Programa de Estabilização. nal de Crédito Rural possam ser obtidos junto ao Banco Central do
o Presidente do Banco Central. Pedro Malan, procurou distinguir ã. Brasil, pode-se dizer que a participação média do Banco do Brasil
introdução da URV de qualquer processo de dolarização. Os pas- nu Sistema Nacional de _Crédito Rural, no período, fixou-s_e em
tomode75%.
sos concretos, todavia, apontam para a sua concretização.
2") "Desse total, quanto foi emprestado a míni, pequenos,
Os trabalhadores, por seu turno, estão observando a insistência do Ministro da Fazenda em afirmar que não haverá quebra médios e grandes agricultores, respectivamente"?
Informação: Considerada a média dos créditos concedidos
de relações contratuais_ entre agentes privados, ou entre -Governo e
empresas; mais e mais, entretanto, ouve-se que us salários serão aos segmentos abaixo indícados, no período de informação do
convertidos pela "média", de forma não-voluntária. Corre-se o ris- item anterior, a distribuição "dá-se da forma a seguir:
c_o de, nas fases 1 e 2 do processo de estabilização se cristalizarem
Discriminação
Valor!US$ milhões
as perdas de gastos públicos essenciais, das receitas das estatais e
- Miniprodutores
8.690
da renda dos trabalhadores - como salientou Maria da Conceição
-Pequenos produtores
21.170
Tavares em seu artigo publicado na Folha de S. Paulo, ontem, dia
- Demais produtores e cooperativas 81.558_
20.
To t ai
111.418
O Professor Mário Henrique Simonsen, por sua vez. advertiu sobre os riscos--da introdução da URV levar à hiperinflação, na
Portanto, os chamados demais produtores e cooperativas_ é
revista Exame e no jornal O Estado de S. Paulo.
que detêm grande participação.
3a) "Qual o nível de lnadimplêncía rio prograrita de crédito
O debate com os Senadores e com os EcOnomistas Maria
· da Conceição Tavares, Mário Henrique SinioíiSeD',-Paulo Nogueira rUral pqr :categoria de toma~of.?"
Batista Júnior e a eqUipe-i:IOMín1Stro da Fazenda poderá se aproInformação: em 31-12-93, as inadimplêndas rio Banco do
fundar sobre as alternativas ao processo de estabilização, em espe- Brasil, operações ve_ncidas há mais de 60 dias e créditos em Iiqüicial examinando a proposta de adoção de uma nova moeda dação, tinham a seguinte distribuição por part_~ de p~odutor:
Mini produtores 1%; pequenos produtores 8%; demais proIastreada em ati vos: domésticos, ao invés de se! anCOi-ada no dólar.
Foi assim que -os EslaOoS Unidos, após a Guerra diiTnaependênciá; dutores 85%; cooperativas do gfupo 1,4%~ cooperativas do grupo
a França, após a Revolução Francesa; a Alemanha e a Polônia, 2,2%. Ou seja, foora as cooperativas, os ~íni e· os pequenos-Produapós as hiperinflações dos anos 20, conSeg·urram introduzir uma tores, os médios e os grandes pro~utores são responsáveis por 85%
--dainadimplência. ·--- -nova moeda e debelar a inflação. - -
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4n) "Quais as taxas de juros efetivamente cobradas para as
diferentes categorias de agricultores no período considerado?"
Informação: Os dados solicitados demandarão_ pesquisas
mais demoradas, razão por que julgamos adequado fornecê-los nos
próximos dias, para não atrasar a pronta entrega das demais informações requeridas.
58 ) "Qual seria a repercussão para o Orçamento da União de
1994 decorrente da aprovação do Decreto Legislativo na Câmara,
em exame no Senado?"
Informação: Consoante levantamento efetuado pelo Banco
do Brasil, o_ montante a devolver aos produtores rurais, se defmitivamente aprovado na íntegra o Projeto de Decreto Legislativo n~
383, de 1993, atingia a cifra de 97,775.00 milhões de dólares, com
a seguinte distribuição - esclarecido que os dados obtidos têm
como base apenas os financiamentos concedidos pelo Banco do
Brasil:
Miniprodutores: 7.604 milhões de dólares com participação
de 7,8% sobre o total.
·
Pequenos produtores: 18.592 milhões de dólares com participação de 19% sobre o total.
Demais produtore.<i e cooperativas: 71.579 milhões de dólares com a participação de 73,2% sobre o total.
Com participação de 7,8% sobre o total de 97 bilhões e 775
milhões de dólares.
Essas informações, Sr. Presidente, denotam a nossa responsabilidade, como Senadores, com respeito à decisão que estamos
por tomar. Amanhã, na Comissão de Assuntos Económicos, acredito que iremos voltar a debater esse assunto.
Avalio que o Relator da matéria deverá fazer um parecer sobre a forma mars: responsável de dirimirmOS es-sãs que-Stões. Sei
que é essa é uma grande preocupação dos produtores agrícolas de
todo o País.

O Sr. Almir Gabriel- Pennite-me_V .Ex"_ um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra.
O SR. ALMIR GABRIEL - A exposição de V. Ex' é extremamente interessante em dois pontos principais que- enfOCa. O
primeiro é a ·questão da aplicação da URV. Creio que o próprio
fato de a equipe econômica do Governo vir a este Senado, mais
uma vez, debater sobre o Plano e, mais especificamente, a iMplantação da URV, revela o dado mais importante desse Plano, que é o
seu conteúdo democrático. O GoVernO,- via Ministro Fernando
Henrique Cardoso, pretende que o Plano de Estabilização Econômica, cuja Conseqüência maior s6iia a queda progressiva e sistemática da inflação, tenha a adesão e a participação da sociedade
brasileira. A vinda da equipe, acompanhada por profissionais da
área econômiCa, de tendências tão díspares, como Simonsen, Conceição Tavares e outros, evidentemente, permitirá ver e sentir a
consistência -do Plano, em primeii'o lugar. e da programação de implantação da Unidade Real de Valor. Creio que será, sem dúvida
nenhuma, de extraordinária valia pára a sociedade brasileira, particularmente para o Senado, que ele se coloque de maneira adequada diante da proposição do Plano. O segundo ponto é o relativo
aos dados que foram conseguidos junto ao Banco do Bra~il, CO!Jl
vistas a dimensionar o Decreto Legislativo que fOI, há poucos dias,
aprovado na Câmara dos Deputados. Os números são ·dramáticos e
demonstram de_ maneira muito clara, cabal e definitiva que, na verdade, buscar-se a restituição da TR ou de qualquer outro indexador
que tenha sido aplicado ao longo desse período, de 79 para cá, levaria a despesas que chegam a quase 100 bilhões de dólares, segundo os dados que V. Exa acaba de referir. É dramático
verificar-se que mais de 80% da inadimplência se referem exatamente a médios c grandes produtores e cooperativas. Os pequenos
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e rnínis, esses estão praticamente adimplentes. De maneira que esses dados todos, trazidos aqui para o Senado, aumentam a nossa
responsabilidade no sentido de ver de maneira bastante séria, cor.:.
reta. aquilo que foi proposto, corrigir, se necessái;-o, para que possamos ter o equilíbrio da produção agrícola e do próprio Banco do
Brasil. Com essa despesa que foi proposta, evidentemente, nem o
Banco do Brasil, ne~ o próprio País podem se sustentar, no momento em que se- terit3. a retomada do nosso crescimento económico. Parabenizo os dados e os levantamentos que foram trazidos por
V. Exa a esta Casa.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte de V.
Exa, Senador Almir Gabriel.
Gostaria de salientar que o Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Senador João Ro_cha, avaliou que seria importante marcar _esse debate para um dia em que não h ou vesse
qualquer interrupção por votação da RevisãO Constitucional ou
por outras obrigações que nós, Senadores, possamos vir a ter. Portanto, será numa segunda-feira, à tarde, um dia como o de hoje,
quando o Senado demonstrou que um bom número de Senadores
pode estar aqui realizando um trabalho sério, de interesse público.
Teremos a presença de economistas que mais aprofundadamente estudaram o tema e com visões crítiCas diferentes: Mário
Henrique Simonsen. que assinalou recentemente na revista Exame
que a URV, dependerido-d3.-fonna conio for intrOduzida, poderá
até levar a uma hiperinflação, mas, ao mesmo tempo, fez sugestões; Maria da Conceição Tavares, que ontem salientou como é que
os trabalhadores poderão ter perdas no processo, dependendo da
n1aÍ1eira como ele for conduzido; Paulo Nogueira B3.tistã Jiúiior,
que considera que seria mais adequada a introdução de uma nova
moeda desde que ancorada em ati vos domésticos, de forma semelhante aO que Ocorreu na liistóri~ de pãises que- -sofrei-aro hiperintlações. Ele fez um estudo assinalando o que aconteceu nos
Estados Unidos depois da indepedência, quando o chamado continental perdeu totalmente seu_ valor. As treze colônias norte-americanas, depois de enfrentarem a guerra da independência com a
Inglaterra, tiveram que emitir moedas, continentais. que perderam
sua credibilidade. Foi necessário- elltão --se- criai-uma espécie de
Banco CeD.tral nos Estados Unidos, o primeiro banco da América,
criação_ de Alexander Hamilton, que se baseou nos ati vos priVados
e fixos de diversas histituições financeiras, mas que tinha também
a participaÇão minOritária do governo; houve a emissão de uma
nova moeda que conseguiu a estabilidad_e. Pouco depois, a França,
após a Revolução Francesa, tendo que guerrear com vizinhos, teve
o assigoat grandemente desvalorizado, até que, ao tempo de Napoleão Bonaparte, se instituiu o Banco da Ftã.fiÇa. que também foi
baseado em ativos fixos domésticos. conseguindo-se a estabilidade
da moeda.
No ano de 1923, na Alemanha, para debelar a hiperinflação,
e na Polôni~- para a ·mesma finalidade, criou-se uma instituição
que, de fonna independente, com a participação de empresas privadas, que hipotecaram seus ativos, fez com que se criasse uma
nova moeda com base num ativo doméstico. Em todas essas ocasiões a história- demonstrou que foi possível cri3.r-se uma nova
moeda com base em lastro nacional.
É isto em especial que o _economista Paulo Nogueira Batista
Júriior vem-propor nesse debate na segunda-feira à tarde. Faço este
convite em nome do Sena_dor João_ Rocha, que avaliou ser importante divulgar esse acontecimento, pois será interessante que um
maior número_-de Senadores, não apenas os membros da Comissão
de Assuntos _Econômicos, possa estar presente na ocasião. Repito,
o debate será na: Seguitda-feira, dia 28, às 15 horas. O Ministro da
Fazenda e os demais já confirmaram presença.
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Por outro lado, as informações que o Presidente do Banco
do Brasil nos transmite, relativamente à forma como este decreto
legislativo poderá repercUtir sobre as finanças da União, implicam
na responsabilidade maior de todos nós, SenadOres, no sentido de

aperfeiçoar a legislação Sobre o crédíto rural.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Ródi:igues) - Concédo a
palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sc--8 e Srs. Senadores, o dia 3 próximo passado marcou o transcurso de data de grande significação
para toda a população do Recife e, em particular. para a imensa
torcida do "mais querido". Refiro..:ffie ao ócta:gésimo im.iversário
do SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE; glóriá aoftifeool pernambucano e brasileiro, do qual muito_ me orgulho de ser Sócio Benemérito.
Fundado no dia 3 de fevereiro de 1914 POr um grupo de garotos que usavam o pátio da Igrej_a de Santa Cruz, no bairro da
Boa Vista, para suas "peladas" semanais, o tricolor pernambucapo
firmou-se rapidamente no cenário esportivo eStadual, mercê das
alentadas atuações daqueles craques pioneiros.
Inseridos na realidade do esporte amadorfstiCo da época, os
jogadores do início do século defrontavam-se com toda a sorte de
dificuldades para poderem praticar o füteóOl. -Pãra qUe se tenha
uma idéia, cada jogador era, inclmive, responsável pOr providenciar o seu próprio material. A primeira receita da recéni Organizada
agremiação, da ordem de_ 19.000 réis, após abatida a despesa d"e
13.000 réis, deixou um saldo insUficiente pàfa a compra de uma
bola, que custava, então, 8.500 réíst
O resultado da primeira partida disputada pelo Santa Cruz
parecia prenunciar as muitas conquistas que o futi.Jfo" reservaVa::_()
placar fOi de 7 x O no confronto com o Rio Negro. De lá para cá é
toda uma história de glóriasf
No futebol profissional, principal atividade do Clube, foram
22 campeonatos estaduais, inclusive um pentacampeonato. O primeiro tftulo foi conquistado em I9ll, quando o Santa Cruz contava apenas 17 anos de sua fundação, em memorável embate contra
o Torre, vencido por 2 x O. _
Daquela grande equipe fazia -parte O legendário centroavante Tará, que, a despeito de sua pouca estatura, marcava belos gols
de cabeça, dando saltos espetaculares que impressiOnavam a crônica esportiva da época. Hoje, com 80 anos, Huniberto de Aze:v.edo
Viana, ou simplesmente Till-á, é membro Qúerido da numerosa famflia tricolor, tendo recebido justa homenagem por ocasião dos
festejos dos 80 anos do Clube.
Mas o maior orgulho do torcedor tricolor é, sem dúvida, o
título de Tri-Supercampeão, conquistado nos anos de 57, 76 e 83,
galardão esse que o Santa Cruz detém com exclusividade entre tódos os clubes brasileiros.
Hoje, uma nova geração de astros- perpetua essa tradição
gloriosa. Jogadores como Nunes, Válber, Neto, Rinaldo e Ricardo
Rocha levam a torcida ao delírio-, envetgailO.O-a CamiSeta do "Clube das Multidões".
Outra contribuição significativa do Santa Cruz ao desporto
nacional vem de suas equipes inferiores dO "futebol: a mirim, a infantil, a infante-juVenil e a de juniores. -- Ao longo dos anos, o investimento do Clube nesses celeiros
de novos craques vem tendo grande retomo. Dessas equipes inferiores smgiram grandes atletas, que marcaram época no futebol de
Pernambuco e do Brasil, como Ramon, Luciano, Fernando, Santana e muitos outros. Alguns deles, inclusive, como Zequinha e Givanildo, atingiram a glória máxima da carreira de um futebolista,
emprestando seu ta1ento ao escrete canarinho.

Mas não é só ao futeboi profissional que se dedica o Santa
Cruz. O Clube ãtua ainda, e· com muito sucesso, em várias categorias do esporte amador. Usando a privilegiada estrutura do Clube,
muitos recifenses e pernambucanos em geral têm oportunidade de
praticar o basquete, o voleibol, o ciclismo, o -handebol e o futebol
de salão, dentre outras modalidades.
AS equipes amadoras, por seu tu:fno, têm em ·muito contribuído para ampliar a galeria de troféus do Santa Cruz. O Tricólor
foi o primeiro campeão estadual de futebol de salão, em 1960,
pentacampeão da mesma modalidade, bicampeão de futebol de salão juvenil, biCan:ipeão de -OãSquetebol femininO e eneacampeão de
ciclismo.
No que concerne à infra-estrutura física e patrimonial do
Clube, importa dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Santa
Cruz não teve sempre a privilegiada situação que possui hoje. Suas
primeiras déca,das de vida foram repletas de glórias esportivas mâs
m::ircadas por grande pobreza. O Clube não dispunha de um estádio e até a sede era alugada: A falta de pagamento do aluguel trazia sempre a ameaça do despejo. Isso é uma longa história, que
começa desde o primeiro presidente, José Luiz Vieira; em 1914, e
no modesto Campo do Sítio do Balão. Nos trinta anos que se seguiram, muito pouco foi cOó.quistado em tennos de patrimônio. O
Santa Cruz não era verdadeiramente um clube. Era apenas um
time de futebol: cheio de glórias mas sem qualquer infra-estrutura
ffsiça, _
O ano de 1943 marcou o início de um novo tempo para o
Santa. Foi adquirida a tão ambicionada sede própria, que, em seguida, sofreu reforma e ampliação. A partir daí, o Tricolor foi
sempre ampliando sua estrutura física, graças ao esforço de suces::
sivas diretorias e à colaboração de inúmeros torcedores entusiastas, bem como ao apoio sempre prestado por autoridades
municipais e estaduais. Ainda hoje o Clube conta com verdadeira
elite de diligentes que tem tOrnado possível o crescimento de suas
atividades. Entre outros poderíamos citar: Aristófanes de Andrade Silva, Odivio Borba Duarte José do Rego Maciel, Biagio Sarubbi, José Inojosa de Andrade, James Mark Sutton Thorp,
Henoch Coutinho de Melo, André Carlos Alves de Paula, Gastão
Carlos de Almeida, Antonio Lacerda de Melo, Álvaro da Mota
Correa Amado, José Nivaldo de Castro, Mariano Pedro Mattos,
Rodolfo Bezerra de Aguiar Filho, Humberto Ribeiro Alves, V anildo de Oliveira Ayres, Táció de Almeida Maciel, Frederico José
Bezerra de Carvalho, DirceU Lins e Silva, Dirceu Silva Menelau,
Hermenegildo Lopes Vilaça, RaimUndO GomeS de Moura e Luiz
Arnaldo Pessoa de Melo.
Atualmente, o Santa Cruz tem um patrimônio estimado em
cerca do equí valente a 90 tpilhões de dólares. O estádio José do
Rego Maciel, no Arruda, cujo nome, em reconhecimento aos serviços prestados ao Clube, -homenageia meu pai, o que muito me
sensibliiza, é nada mais, nada menos do que o 4° maior estádio
particular do mundO, o 2° do Brasil, com capacidade para I 10.000
espectadores, área _de 22.668 m• e excelente sistema de iluminação. Seus 40.000 associados dispõem, ainda, de alas poliesportivas
e de um moderno parque aquático, além de monumental sede social onde se realizam grandes eventos.
Como registro da passagem dos 80 anos do Santa Cruz, foi
promovida pela Diretoria- composta por José Alexandre Guimarães Moreira Mirinda, José Cavalcante Neves Filho, Antonio Ramos, Edelson Barbosa de Souza e João Caixero de Vasconcelos uma sessãn solene, na sede do Clube, durante a qual entre outfas
atividades, houve uma palestfa do Vereador Aristófanes de Andrade, cujo texto, Sr. Presidente, soUcito seja apensado ao meu pronunciamento.
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para servir de sede ao S~ta Cruz. Eu_exe:rda na época, a chefia da
Carteira Imobiliária da Caixa Económica que financiou as duas
aquisições.
Eni" o- iníc~~_pe _l!lp~
vidit e o Santa- pelos seus dirigente-s, despertava para o futuro. A sede foi reformada e ampliada na
gestão de Edgar Beltrão, com a colaboração de Ferreira Leal e
Agostinho Gomes. Agora o Santa Cruz começava a sonhar com a
aquisição do campo para construir seu Estádio. A Folha da Manhã,
órgão do Governo, iniciava uma campanha co~p._ a publicação de
DOCUMENTO A QUE-SE REFERE O SR.
· vários artigoS de JOrg_e ·Brenand sob o título "Dae-nos o Campo
MARCO MACJEL EM SEU DJSCiJRSO:
Senhor". O movimento kanhou as ruas e o Clube daS-Multidões tinha no apoio da imprens,a o seu grande in~~mento .?e pres~~o.
O SANTA CRUZ E OS SEUS SQANOS
Estádio Municipal do Recife
Vereador Aristófanes de Andrade Silva

Por suas inúmeras conquistas. pela sigllifiCativa'contrfbUíção que prestou ao engrandecimento do esporte pernambucano, o
"Clube das Multidões" granjeou o respeito de toda a comunidade
do Estado. Fica aqui, portil.nto,- Si. PieSictente, Srs. Senadores, minha entusiástica saudação a essa agremiação que sempre fez por
merecer o carinho que lhe devota a comunidade desportj va do
País.
--

O Santa Cruz Futebol Clube, está C-õillemorando hoje, 80
anos de existência. Na programação fur-mCfícaOO para realizar uma
palestra sobre a vida desta tradicional e querida Agremiação, honra e glória do Desporto Nacional, pelo seu passado de lutas as
mais memoráveis.
Fundado por um grupo de joven-s em uma reuJ;I~ão na calçada da Igreja do Páteo de __Santa Cruz em 3 de fe~ereiro de 191.4,
esse Clube logo se firmaria como Entidade Esportiva da melhor
Categoria sem nenhum preconceito social. Essa formaç~o, deu
margem a que o Santa Cruz, pelo idealismo dos seus Sócios e dirigentes, ocupasse espaços e conquistasse a posição de um Clube da
maior expressão no Cehário"EspOitivO do Estado
O Santa Cruz não nasceu sob o signo da pobreza. Seus fundadores eram pessoas de classe média, na sua maioria estudantes e
comerciários. Ainda no início das suas atividades, criou ídolos e
__
atraiu torcedores de categorias_sociais as mais-diVersas.
O Santa Cruz até 1943 não pensou no futuro. Vivia apenas
dos resultados conquistados no gramado. As taças troféus- que
simbolizavam suas glórias e conquistas, não raras vezes só ericontravam segurança na residência dós diretores. A falta de pagamento do aluguel da Sede trazia a ameaça de despejo. Vivia-se uma
situação vexatória. Na verdade o Santa Cruz não ~r_a um Clu~e, ~ra
só um time de futebol, cheio de glóriãs, mas sem patrimônio.
Hoje é diferente, o seu patrirnônio causa invejá a muita gente. Independente economicamente, tem estabilidade, continua colecionando vitórias e escrevendo belas páginas do futebol
nacional. O gigante de hoje, a República Independente do Arruda,
não se fez de repente, custou a dedicação de muitos abnegados e
levou tempo. Vejam um pouco desta História
c

e

O Santa Cruz no Arruda

Em fevereiro de 1943, procurei o meU médico e amigO Dr.
Gonçalo de Melo, para comunicar-lhe que o Centro Esportivo Tabajaras havia encerrado suas atividades e ao Santa Cruz oferecia-se a grande oportunidade de s_e instalar no Arruda. O Presidente
Gonçalo de Melo concordou e o Campo que pertencia ao Comendador Artur Lundgren passou a ser ocupado pe1o Santa Cruz, mediante pagamento do aluguel mensal da importância de cento e
cinqücnta cruzeiro:;,
Compra da Sede
Logo depois, nesse mesmo· a:no, fui -procurado por Wandenkolk Wandeley que pretendia a aquisição da casa 1295 da Avenida__
Bebcribe, pda Caixa ECóirôiniCa; nessa oportunidade, consegui do
meu amigo WandenkoJk, sua opção por üma outra casa-de n° 524
da Estrada de Belém, no Hipódromo, deixando a casa do Arruda

·nc;va

Cortina de Fumaça

Quando mais intenso era o o moviinento tricolor, o Comendador Artur Lundgren anunciou o seu desejo de construir o Estádio Municipal do Recife, desde que lhe fosse concedido isenção de
todos impostos e _o direito de explorá-lo durante vinte anos. Depois
desse prazo o Estádio ficWa com a Prefeitura.

Meta de um Presidente
Em 11 de janeiro_ de 1952, assumi a Presidência do Santa
Cruz, anunciando que a minha grande meta era a compra do terren_o do Arruda. Compramos duas casas ao lado da sede, construímos um grande pavilhão, onde instalamos um cinema adquirido à
Mesbla, iniciando assim a vida social do Clube com um Grito de
Carnaval.
O Estádio Lundgren
A Câmara Municipal do Recife após debater amplamente o
assunto, decidiu atender ao Comendador e aprovou a lei que o autorizava a construir o Estádio na modalidade proposta. A Lei tomou o número 1700 de 14 de março de 1952 e foi sancionada pelo
Prefeito Antônio Pereira._ Logo depois, para surpresa de alguns, o
Comeildador Lundgren fez pronunciamento público desistindo da
idéia.
·
Ressurge a Campanha
A luta pela aquisição do terreno do Arruda que havia entrado em banho Maria renasceu e uma Comissão composta por Ferreira Leal, Aristófanes, Bo~anerges, Gonçalo, Antônio Luiz,
Alfredo Ramos, Mariano, José Augusto Alves, Vavá Cardoso e
Edgar Beltrão! visttou o qovernadQr Agamenon Magalhães pedindo sua ajuda. O Governador muito sensibilizado, confessou sua
condição de torcedor do Santa e lamentou não possuir no momento, os Poderes do Estado Novo, quando arregaçaria as mangas e de
pronto, atenderia ao Santa Cruz, cujaS: aspirações tão bem se identifiCavam_C()m o df?sejo dO: próPrio povo.
.Depois de várias coflsiderações disse do seu _constrangimento de falar a respeito do assunto com o proprietário do terreno e os
aconselhou a procurar o Comendador Artur Lundgren para pedir o
preço do terreno. O Santa Cruz teria todo o seu apoio.
Dirigentes Procuram o Comendador
Esses mesmos dirigentes mantiveram entendimentos com o
Comendador que fixou o preço do terreno na importância de quatro milhões de cruzeiros.
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O Movimento Continua

Ao lado _de Gonçalo de Melo e Alfredo Ramos, dedicimos
caminhar juntos e procuramos o General Os vai do Cordeiro de Farias, com o mesmo objetí vo. O Comandante Mi fitar nos acolheu
com a maior cordialidade, relembrando o s_eu tempo de Cadete,
quando ao lado de outros companheiros integrava a equipe de futebol do São Cristovão, no Rio de Janeiro. Sensibilizado, nos deu

todo apoio e fez encaminhar ao Comendador Artur Lundgren,
atencíosa carta, cuja cópia foi lida em outra oporturiiâade, juntamente com a resposta que lhe enviou o Comendador, dizendo da
impossibilidade de atender ao-Pedido do Eminente Cliefe Mífitai:Mais uma tentativa perdida.

-- --

O Campo Loteado
No dia 19 de junho de 1952, tomei conhecimento de que o
corretor de imóveis Artur Farrapeira estava de posse de uma planta
de loteamento do campo do Arruda para efeito de vendas. Confrrmada a notícia, compareCi a Câmara para-conversar com-os meus
pares sobre o assunto, resultando daí, Projeto de Lei de autoria do
Vereador W andenkolk Wanderley, desapropriando o terreno em
favor do Santa Cruz. ESse Projeto foi aprovado e, logo sandonado
pelo Prefeito na época;-o- iridustríar Antônio Péreira. A brigit estava
aberta.
Perda lrreparál•er--Dois meses depois, em 24 de agosto de 1952, falecia repentinamente o Governador Agamenon Magalhães. Pernambuco e o
País perdiam o grande estadista. O Santa__ Cruz via desaparecer o
seu grande patrono e as suas maiores esperanças.
Proposta Recusada
Em dezembro de 1952 compareci ao escritório do Comendador Artur Lundgren em companhia do ProfeSsor Mário Pessoa,
lá encontrando o Deputado Federal Geraldo Guedes.
Devidamente autorizado pelo Prefeito José Maciel, pfopuz
o pagamento do preço, com dois milhões à vista e a parte restante
em dez prestações mensais de duzentos rrúl cruzeiros cada uma.
Na época não havia inflação. O Comendador Artur Ludgren encerrando o assunto, afirmou que o pagamento teria de ser à vista.
Alegando ter recebido urna proposta de seis milhões de
cruzeiros, oferecia um milhão ao Santa Cruz pela desocUpação do
terreno. Recusamos e, somente conseguimo-s que-o preçO de- quatro
milhões fosse mantido, quando concordamos com a lavratura de
uma es~rt!tJr~_ rt1PU.ca_~~-Ç~_qri_g~ _ç!e_ (}_QÇ~_q_d~ _c_q_mpr_a_ç_9m_q J?IÇ:
ço ajustado e o prazo de pagamento fixado em seis meses. Esgotado o prazo o terreno estaria liberado e o Santa na rua.
Apesar do interesse do Prefeito José Maciel, sabíamos que
era muito difícil, na época. tirar dos cofres da Prefeitura de uma sO
vez, importânda -tão vultoSa. O ilnportante, p-orém era saber que
dois milhões já
garantido.
Passamos então a pehsa! em.-utn-eri1.pre51fii10 Oã"iiCáfiO efõf
no Banco do Povo com o Gerente MigUel Gastão de Oliveira, atrã~
vés do Professor Mário Pessoa que encontramos a solução do problema. O Banco do Povo emprestou à Prefeitura a quantia de dois
milhões de cruzeiros para complementação do preço.

estavam

Pagamento
No dia 10 d_c junho de 1954 quando faltavam cinco dias
para expirar o prazo, compareci ao escritóriO-dO CoiDendador com
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o cheque n° 06950 assinado peJo Prefeito José Maciel no valor de
quatro milhões. A escritura lavrada no Cartório Gonzaga Macêdo
fqi_ a_ssinada pelo Comendador no Ato do pagamento. O imposto
de_ transmissão que seria pago pelo Santa Cruz no valor de trezentos e yinte mil cruzeiros foi dispensado pelo Governador Etelvina
Lins atendendo pedido do Deputado Antônio Luiz Filho.

A Frente do Terreno
Logo depois! o levaOtamento do terreno com as devidas_ metragens e confronto com as escrituras, for observado qUe o mesmo
não se limitava com a AVenida Beberibe. A faixa da frente em
toda a sua extensão com vinte metros de profundidade pertencia a
Gráfica Dresche~ler & Cia Mas aí não houve problema. Os irmãos
Flitz e V emer, negociaram com a Prefeitura o preço da indenização do terreno, que passou a ser considerado como serventia pública e recuo do Estádio.

Estádio José do Rego Maciel
Reunimos as lideranças mais expressivas do Santa Cruz e
decidimos à unanimidade, por aclamação, iniciar a luta pela construção do Colosso do Arruda que teria o nome de "Estádio José do
Rego Maciel •r; numa homenagem muito merecida a esse grande
Benemérito dos EspOrtes Pernambucanos.

O Muro
O Terreno agora pertencente ao Santa Cruz cons.tituia-se
numa quadra, tinha quatro frentes, todo aberto, nem cerca existia.
Era um domingo de maio. Pela manhã, tempo nublado. enquanto o Técnico Oton Vieira exercitava seus jogadores, centenas.
de tricolores que ali se encontravam foram surpreendidos com um
serviço de som volante anunciando a presença no Campo do Arruda, do Deputado Federal Aldemar da Costa Carvalho que se fazia
acompanhar _de Nilson Ramos Leal e Aristófanes de Andrade. O
Deputado entrou em campo muito aplaudido e foi Saudado pelo
médico Ramos Leal; visivelmente emocionado, lembrou a figura
humana de um seu cunhado, muito querido, o saudoso médico
Pessoa Campos grande triéolor, a cuja memória naquele instante,
ele reverenciava doando ao Santa Cruz, o muro em concreto armado para cercar todo campo. E foi uma manhã muito alegre, muito
feliz.
Com o seu campo tOdo murado o Santa Cruz pã.ssou a realizar jogos ~mistosos cobran~Q ingressos, fazendo receita.

Início da Campanha
A Comissão PatrimOnial foi c_riada em 1954, tendo como
PrimeirO -Presiderite do Dr. Gonçalo de MeU o-, OprecusSo~ do moVimento-em favor do patri~ôtúO material do Santa Cruz.

Novo Presidente
Em 1962 COm o Dr. José Maciel na Presidência do Clube, a
Patrimonial foi reestruturada sob a minha direção. Gonçalo de
Melo ficou na vic"e-Presidente, Boanerges Costa assumiu a Secretaria e Mariano era o tesoureiro. O Dr. Henoque Coutinho passou
a comandar o setor de engenharia, enquanto Reginaldo Esteves,
tratava do Projeto ~o Estádio. Alfredo Ramos, Alcides Lima, José
InOjOsa e José Albuquerque completavam a equipe. A partir daí, a
Comissão tomou novos rumos dinamizando suas ações elaborando
novo plano de traPalho. Reginaldo Esteves sentia dificuldades em
montar o Projeto para um Grande Estádio, por conta do terreno
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considerado pequeno e irregular. Preocupado, decidi comparecer
ao Departamento de Paisagismo da Prefeitura, para conversar com
os meus amigos Edgar Amorim, Fernando Menezes e Dilson
Mota, sugerindo aos mesmos examinar a possibilidade de retifiqtr
o Canal Vasco da Gama~Peixinhos que se apresentava em linha sinuosa nas imediações do Campo do Santa Cruz.
Estudos foram feitos e o canal foi retificado. Novas plantas
foram aprovadas, uma outra ponte foi construída pela Prefeitura
em parceria com o DNOS a cuja frente s.e encontrava o engenheiro
José Batista, de saudosa mcm6ria.

Custo do Projeto
Reginaldo Esteves que se recusava a receber qualquer importância em pagamento do Projeto, não pode evitar que a Comis~
são Patrimonial lhe ofertassse um belo refrigerador como presente
de casamento.

O Aterro
Para nivelamento do terreno agora acrescido em sua frente
com mais de sessenta metros por conta da ratificação do canal, foi
necessário a execução de um grande aterro, com centenas de cami~
nhões de barro e areia, sem que o Clube bastasse um centavo.
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Cadeiras Cativas
O lançamento da campanha de vendas das cadeiras cativas,
ocorreu em I 5 de maio de I 965. Jnicialmente, cada cadeira custa~
va quinhentos cruzeiros.

Iluminação
Em 10 de maio de 1967, assistimos o grande espetáculo de
inauguração da H.uminação do Estádio José do Rego MacieL Pro~
gramação excelente. A noite virou dia no Arruda. Pelé e o Santos
fizeram a festa. Rubem Moreira -de saudosa memória - o maior
desportista de Pernambuco em todos os tempos, conseguiu com o
seu amigo o General Eloi de Menezes, Presidente do CND uma
ajuda financeira de trínla milhões de cruzeiros para pagamento
d~ssa, ihi_minação, .considerada na época, uma das melhores do
Brasil.

Palco da Mini Copa

Em 1971 o empresário André Alves de Paula, com o apoio
do Governador Eraldo Gueiros assumiu a Presidência da Comissão Patfimoniãl coin a missão de preparar o Estádio para a realiza~
ção da Mini Copa, contando com a valiosa _colaboração de José
Inojosa, Henoque Coutinho e Álvaro Mota. Realizou excelente
trabalho e alcançou pleno sucesso. Pernambuco assistiu a Mini
Copa.

Títulos PatrinioÕiais
Colegiado
Em 31 de agosto de 1963, através da Turbil. J;:mpresa especializada de São Paulo, foi feito o lançamento das vendas dos Títulos patrimoniais em uma grande festa realizada na Sede_Social do
Arruda com a presença do grande humorista Golias, autoridaQe.e
desportistas em gerai. O Título n~> 00001 foi _ofertado ao primeiro
Presidente do Santa Cruz José Luiz Vieira. O Titulo n° 00002 fi~
cou comigo.
-

Início das Obras

Concluído em definitivo o Projeto de Reginaldo Esteves,
para um Estádio com capacidade para cem mil_ espectadores a Patromonial decidiu iniciar a construção do colosso ~9_Arruda. _Q entusiasmo era contagiante. A Comissão vibrava e queria demarcar
de imediato. Dizíamos, "quando começar só Pára quando concluir", o engenheiro Henoque Coutinho, ponderado, equilibrado,
sereno, defendia também o início das obras, imediatamente. Gonçalo de Melo, Alfredo Ramos, Mariano e o engenheiro Biágio S3.rubi pensavam da mesma Forma. O Dr. Luiz Inácio Pessoa de
Melo, o grande Conselheiro do Santa Cruz, conhecido "Capitão de
lndústria", banqueiro e ardoroso defensor da construção do Estádio defendia um maior lastreamen_to de bases financeiras da Comissão. Era a voz da experiência do empresário bem sucedido, do
homem de neg6cios. Mas do outro lado, estavam o arrojo, a audá~
cia, o desejo de partir, a paciência esgotada de quem cansara de lutar. e, assim as obras fora"in iniciadas.
O primeiro contrato de construção foi feito com a Empresa
Bonione. O engenheiro Henoque Coutinho fez do seu escritório
ponto de apoio da construção do Estádio e o seu assistente Joaquim Silveira era o fiscal pei:manente das obras, sem que o Santa
Cruz tivesse qualquer despesa na prestação desse serviço.
O Engenheiro Ivan Fernandes era um entusiasta da construção do Estádio. Diariamente comparecia ao Juruda levando o seu
incsentivo e, igualmente fiscalizando as obras.

Em 1974 João Caix.l::ro foi eleito Presidente do Santa Cruz,
iniciriildo uma nova fase de trabalho, dinamismo e ação. Constituiu um sistema novo de administração.
Formou um colegiado integrado por Humberto Ribeiro AIves,l\.1ariano Matto,s, Rodolfo Agui_ar,José Nivaldo de Castro, Va·nTiaOA.yfe~, Aristófanes de Andrade e ele próprio os quais através
de rodízio em cargos diretivos, teriam- a missão de executar um
plano de trabalho pré-estabelecido. Nesse programa o maior desta~
que ficou com o Parque Aquático e nova Sede Social.

Em janeiro de 1975
João cruxero assume a Presidência da Comissão Patrimonial dando início as obras do complexo sócio-desportivo, envolvendo a Sede Social e o Parque Aquático.

Em janeiro de 1977
Assume a Presidência da Comissão Patrimonial Humberto
Ribeiro Alves, inaugurando em fevereiro as piscinas sociais e em
abril o novo sistema de iluminação do Estádio Jósé do Rego Ma~
çiel, considerado um dos três melhores do Brasil.

Em janeiro de 1979
Vanildo Ayres passa a dirigir a ComisSão Patrimonial com
a missão de acelerar as obra~ de construção da nova Sede Social,
cuja inauguração ocorreu em fevereiro de 1980 com a realização
de uin grande carnaval.
Rodolfo Aguiar, pela sua competênCia e tirocínio adrninístrativo era apontado como o cérebro do Colegiada que tinha em
João Caixero o seu idealizador.

O Colosso do Arruda
Em 1981 retornei a Presidência da Comissão Patrimonial
com a missão de concluir a obra que íildara em 1943. Era, final---
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muito.,Daí resulta que, se quiser continuar os- estudos, o aluno é
Obrigado_ a deslocar-se diariamente para municípios vizinho, que
da há trinta e oito anos com o lançamento da pedra fundamental, -ofereçam as séries restantes.
em clima de festa, onde não faltaram o sarapatel e o churrasco, o
Em outros casos, terminada a oitava série, os alunos não enfrevo e o samba. Antes houvera a missa campal, celebrada pelo contram escolas de 2° grau no município em que moram. O proCônego Antônio Alves. _
,
- blema agrava-se no ensino superior, pois, de cada cem alunos que
Ressalte-se o valioso apoio do GÓvernador e atual Senador -iiriciam ~ primeira sérié ê(O 1o grau, apenac; 5,9% chegam à uni versidade. Isso Porque, entre outros fatores, as instituições dC ensino
Marco Maciet a construção do Estádio do Arruda.
André de Paula, Henoque Coutinho, Álvaro Mota e Morais
superior se collcentram geralmente nas maiores cidades ou nas caPinho, participaram ativamente desse movimento pela emancipa- pitais.
ção econômica do Clube das MultidQes.
Além disso, como muitos Estados não oferecem cursos superíores, os alunos qüe não podem arcar com as despesas de transporte interestadual ficarrdmpedidos de continuar os estudos. Tal
O Santa Cruz Hoje
situação é particularmen(e grave QO Distrito_federal, onde as uniO Clube das Multidões tem sido, através dos anos, _muito versidades estão em Brasília, mas possuem alunos que vêm não só
das cidades satélites, mªs também da região do Entorno, pertenbem dirigido.
Atualmente o Santa Cruz tem como Presidente o Jo~em cente a Estados vizinho.
Os e..<>túdantes que reSidem nessas cidades, entre as quais
Alexandre Moreira, figurando José Ney_es nii. vjC~. E.e11Jizarp. éxce- lente trabalho. Miranda tem tradição. ElllliOd() saudosOOesportis- Luziânia; Sarito Antônio" do Descoberto, Valparaízo, Cidade Ocita Zezé Moreira e sobrinho de Rubem, o _grande líder em-tõdos os dental, Novo Gama, Pedregal e Padre Bernardo, no Estado de
Goiás, e Unaí, em Minas, são obrigados a-procurar principalmente
tempos do Desporto Nacional.
José Neves, se seu companheiro de chapa tem r_evela<_lo a as escolas de 2° grau e ~ universidades do Distrito Federal e degrande preocupação de servir bem a causa maior do Club_e das frontam-se com a dificu_lç\,ade adicional do alto custo- dos transportes. O mesmQ àContece rias regiões periféricas às grandes cidades,
Multidões.
. __ _
Edelson Barbosa e João Caixero estãq administrando muito como São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza.
E esses cidadãos. privados de ensino ou sobrecanegados
bem a Comissão Patrimonial, enquanto Antônio Ramos ocupa a
com o custo dos transportes pertencem às camadas mais pobres da
Presidência do Conselho Deliberativo do Clube,_
Finalizando queremos ressaltar nesta hora Histórica da vida população, que vive nas· cidades circunvizinhas porque não pode
do Santa Cruz a nossa homenagem a James ThOrP cille ãtendendo pagar o alto preço dos terrenos c imóveis nas metrópoles e capitais.
· - - -·
·
nosso convite comandou a fase áu
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, considerando que o
rea do futebol tricolor com a conquista dO Tetra CariJ{iéon'ato, homenagem que se estende a Torcida dq_"mais queljdo"", nota- projeto contribui para correção da desigualdade entre ricos e podamente àquela mais sacrificada que não tem- sequer, condições bres, ao permitir a: ascensão das camadas mais desfavorecidas da
financeiras para associar-se ao Clube do seu coração, mas compa- população, solicito O apoio de meus ilustres pares na aprovação
dessa pro~osta de inegá\:el cunho social.
rece aos jogos lotando as gerais do colosso do Am.I,da.
mente, a conclusão dos trabalhos. de construçao do Estádio José do

Rego Maciel. Era o coroamento de uma jornada de irãbalhÔ.ínicii:t-

Sem essa:-.Torcida, nac;la teri<,~.. si9o _fdto. O seu apoio, a sua
ajuda. o seu incentivo são os elementos responsáveis por tudO
aquilo que os dirigentes corais conseguiram_ realizar em favor do
Clube das Multidões. Incentivo_ somente comparável ao valioso
apoio recebido da Imprensa Esportiva, de modo geral, desde o início dos nossos trabalhos, aqui tão bem_ (epresentada pelo grande
Benemérito do Santa Cruz que é o jornalista Adonias Moura.
O Santa Cruz cresce, porém continua preso às suas raízes,
tendo na sua imensa torcida o :seu maiorpatrimônio.
O SR. }'RESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
·
palavra ao nobre Senador Valmir Carnpelo.
O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB ~-DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SJ."'s e Srs. Senadores, acabo de
apresentar à Mesa projeto _de_)ei visalldo_ asSegurai Passagem subsidiada para estudantes nos transportes coletivos intennunicipais e
interestaduais.
O custo dos transportes, Sr. Presidente, Srs. Senadores, representa uma das maiores difiCuldades para estudantes que são obrigados a fazer grandes deslocamentos de SU<!-_ residência ou local
de trabalho até a escola.
··
'
É muito freqüente, como acontece no Distri,to Federal, que
alunos das cidades periféricas sejam obrigados a procurar instituições de ensino nas metrópoles, porque, no local onde vivem, limitações diversas impedem-nos de continuar os estudos.
Na área rural, por exemplo, é comum os municípios menores só oferecerem as quatro séries do ensino fundamental, quando

COMPARECEM MAI~tOSSRS.:
Almir Gabriel - Amir Lando- Carlos Patrocínio- Eduardo
Suplicy- Epitácio Cafeteira - G_erson Camata - Henrique Almeida Jarbas P<:.ssarinho - João Calmon - Jonas Pinhe{ro - Josaphat
Marinho- José Fogaça- José_Sarney- Márcio Lacerda- Marluce
Pinto - Meira Filho.
-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. lo Secretário.
~ _É; _lido o seguinte.
REQUEJUMENTO N" 85, DE 1994

Requeiro. nos tennos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno
do Senado Federal, seja considerada corpo licença autorizada minha ausência dos trabalhos de:;ta Casa, nos dias 21, 22, 23, 24 c 25
do corrente mês.
Nesta data aten4i _a9- convite do Parlamento Europeu, na
qualidade de Secre_tárlo-_Geral do Mcrcosul, para realizar visita à
Comunidade EuropÇi<,t_m_ruxelas) a fim de aprofUndar os conhecimentos sobre o proce.c;sO de integração europeu, bem como conhecer o funcionamento do -órgão legislativo comunitário, Conforme
programação em anexo.
Sala das Sessões;- Brasília, 21 de fevereiro de 1994.- Senador Dirceu CarneirQ.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~A votação do
requerimento fica adiada, na forma regimentai.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1o Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 9, DE 1994
Dispõe sobre-passagem subsidiada para estudantes nos transportes coletivos intermunicipais e interestaduais e dá outras providências.
O CóD.gresso Nacional decreta:
Art. 1° Os estudantes de qualquer nivel de ensino têm direito à passagem subsidiada, em pelo menos 50% (cinqilenta por cento) de seu valor, nos transportes coletivos intermunicipã.is e
interestaduais, em todo o território nacional.
Art. 2° Para usufruir do direito assegurado por esta lei, os
estudantes deverão apresentar documentos ComprobatórioS -de domicílio, de matrícula na instituição de ensino e iiidicação das linhas de transporte a ser utilizadas.
Art. 3° O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições c.fu cOntráriO.
Justificação
O custo dos transportes representa uma das maiores dificuldades para estudantes que são obrigados a fazer grandes desloca~
mentos de sua residência ou local de trabalho até a escola.
É muito freqüente, como acontece no Distrito Fe_deral, ·que
alunos das cidades periféricas sejam obrigados a procurar institui~
ções de ensino nas metrópoles~ porque, no local onde vivem, limitações diversas impedem-nos de continuar os estudos.
Na área rural, por exemplo, é comum os municípios meno~
res só oferecerem as quatro séries do ensino fundamental, quando
muito. Daí resulta que, se quiser continUar os est:!:!_dos, o aluno é
obrigado a deslocar-se diariamente para municípioS vízinhos, que_
ofereçam as séries restàntes.
Em outros casos, termiiiada a oitava série, os alunos não encontram escolas de 2o grau no município em que moram. O problema agrava~se no ensino superiOr, pois, de cada cem alunos que
iniciam a primeira série do 1° grau, apenas 5,9% chegam à universidade. Isso porque, entre outros fatores, as instituições de ensino
superior se concentram geralmente nas maiores cidades ou nas capitais.
Além disso, como muitos estados não oferecem cursos superiores, os alunos que não podem arcar com as despesas de transporte interestadual ficam impedidos de continuar os estudos. Tal
situação é particularmente grave no Distrito Federal, onde as uni~
versidades estão em Brasília, mas possuem alunos que vêm não só
das cidades satélites, mas também da região do Entorno, pertencentes a estados vizinhos.
E esses cidadãos privados de ensino ou~ sobre_çarregados
com o custo dos transportes pertencem às- camªdas maí.S pobres da
população, que vivam nas cídades circunvizinhas porque não pode
pagar o alto preço dos terrenos e imóveis naS metrópole~ e capitais.
Por isso, considerando que o projeto contribui para a corre~
ção da desigualdade entre ricos e pobres, ao permitir a ascensão
das camadas mais desfavorecidas da população, solicito o apoio de
meus ilustres Pares.
Sala das sessões, 21 de fevereiro de 199"4. -senador VaJmirCampelo.
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(À Comissão de Assuntos Econôm_icos ~decisão
tenninativa.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigue")- O projeto será
publicado e remetido_ ~ Cp~SSão competente.
A Presidência dispensa, na presente sessão, o período destinado à Ordem do Dia, nos termos do art. 174 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designan~
do para a sessão ordinária de quarta~feira, às 9h, a seguinte

ORDEM DO DIA
-lOFÍCIO N" S/30, DE 1994
Ofício n° S/30, d.e 1994, através do qual a Prefeitura Muni~
cipal de São Paulo solicita autorização e o competente registro da
rolagem d3$_ Letras Financeiras do Tesouro do Município de São
Paulo - LFTM/SP, venCíveis no exercício de 1994. (Dependendo
de parecer d~ Comissão de Assuntos Económicos.

-2MENSAGEMN"7l,DE 1994
Mensagem no 71. de 1994, através da qual o Senhor Presidente da República solicita seja autorizada contratação de operação de crédito externo no valor equivalente a cento e sessenta
milhões de dólares, de principal, entre a República Federativa do
Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvi~
mento BIRD, para o Projeto de Controle de Doenças Sexualmente
Transmissíveis e AJDS. (Dependendo de parecer da Comissão de
Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada
a sessão.
(Levanta~se

a sessão às 17 horas e 3 minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE
N" 72, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que
lhe foi conferid~ pela art. 60., § 2", da Resolução n• 42, de 1993
resolve designar VERA LUCIA GOMES, Aualista Legislativo,
Àrea de Apoio Técnico·ao ProcesSo Legislativo, Nível III, Padrão
45_, do Quadro de PessOal Senado Federal, para substituir a Direto~
ra da Subsecretaria de Expediente, FC-8, no período de 1°-4~94 a
20-2-94, durante o afastamento da titular, em gozo de férias.
Senado Federal, 21 de fevereiro de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

N" 73, DE 1994
O Presidente do Senado Federai, no uso da atribuição que
lhe foi coqferida pelo art. 60, § zo, do Resolução no 42, de 1993,
resolve.designar LURDISCEIA SANTOS MULHOLLAND, Analista de Informática Legislativa, Nível III, Padrão 41, do Centro de
Informática e Processamento de Dados do Senado Federal PRODASEN, para substituir a Chefe_ de Gabil_!_ete de Presidência do SF,
FC~9, no periodo de 16-2-94 a 7-3~94, durante o afastamen_to da ti~
tufar, em gozo de fépi!S. Senado Federal, 21 de fevereiro de 1994.
.:._ sellador Humberto Lucena, Presidente

N" 74, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que
lhe foi conferida pelo art. 6°, § 2° ., do Resolução 0° 42 de 1993 r~
solve desigoar DARLETII LOUSAN DO NASCIMENTO PAI-
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XÃO,' Analista Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo
Legislativo, Nívellll, Padrão 45, do Quadro de-Pessoal do Senado
Federal, para responder pelo expediente da Secretária de Controle
Interno, FC-9, no período de 16-2-94 a 7:-3,94, durante o afastamento da_titu_Ia_r, em gozo de férias.
Senado Federal, 21 de fevereiro de 1994. - Senador Humberto Lucena. Presidente.

N" 75, DE 1994
O Presidente do Senado Federal. no uso da sua competência
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Corrús-sao Diretora
n°. 2, de 4 de abril de 1973, e fendo em vista o que consta do Processo n°. 001.590194A,resolve_ aposentar, voluntariamente, o servidor MAURÍCIO RIBEIRO DE SOUZA, Técnico Legislativo,
Área de Polícia, Segurança e Transporte, Nível II, Padrão 30, do
Quadro de Pessoal do_ Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso Ill, alínea c da Constituição da República Fecteratlva d0-BrasÜ,
combinado com os art. 186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei n°.
8.112, de 1990, bem assim com os arts. 34, § 2', e 37, da Resolução (SF) n° 42, de 1993, e Resolução (SF) no. 77, de 1992, com
proventos proporcionais ao tempo -de setvlço, Observado o disposto no arL 37, inciso XI, da Constituição Federal.Senado Federal,
22 de fevereiro de 1994 Senador Humberto Lucena, Presidente.

N" 76, DE 1994
O Presidente do Senado Fede_ral, no uso da sua competência
regimental e regulamentar, de confonnidade çom a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n° 2, de 4 de abril !le 1973, e tendo em vista o que cpnsta do Pro~
cesso n°. 002100/94-0, resol~e aposentar, voluntariamente, o servidor CLAlBER ALVES RODRIGUES, Analista Legislativo,
Área de Apoio TéCnico aó ProCesso Legislativo; Nfyel III, Padrão
45, do Quadro de Pessoal do Senado Fe_de.TI!l, nos termos do art.
40, inciso m, alínea a, da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinado com os arts. 186, inciso m, alínea a; e 67, da
Lei n°. 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2o.; 37; e
41, Resolução (SF) n°. 42, de 1993, com proventos integrais, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 2Tde fevereiro de: 1994. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
W77,DE1994
O Presidente do Se.nado Federal, no uso da sua competência
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato_ da Comissão Diretora
n° 2, de 4 de_ abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n° 002.124/94-7, resolve aposentar, voluntariamente, a: servidora GESSI GEISA GONZAGA, Analista Legislativo, Área de
Apoio Técnico _ao Proces.s.Q~Legislativo, ~íve_l III, P~drão 45, do
Quadro de Pessoal do Senado Federal_, nos termos do a,rt, 40, inciso UI, alínea
da ConstitUição da- RepúbliCa Fe_deradVa dQ &rasil, combinado com os arts.I86, inciso UI, alínea "c"; e 67, da Lei
n° 8.112, de 1990, bem assim com o_s_ arts. 34, § i 0 ; 37; e 41, da
Resolução (SF) n° 42, de 1_993, com proventos proporCionais ao
tempo de s_erviço, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da
Constituição Federal.
_ _ ___ __
_·-.
. __ _
Senado Federal, 22 de feverejro d,e_ 1994.- Senaçlqr Humberto Lucena, Presidente.
- - - ---

"c":

N" 78,DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso_da sua competência
regimenta e regulamentai, de conformidade_ com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão" Diretora

n° 2, de 4 de abril de 1973, e_ tendo em vista o que consta do Pro~
cesso n° 001.636!94-4, resolve aposentar, voluntariamente, o servidor JOÃO ALVES DA SILVA, Analista Legislativo, Área de
Apoio Técnico ao ProcesSo Legi::.lativo, Nível III, Padrão 45, do
Quadro de Pe;;soaJ_ _dQ ~ienàdo Federal, nos termos ~o art._ 40, inci~
som. alínea a, da ConstitÜ1Çã0 dá :RepÓbliCã FecieritíVá d-o Brasil,
combinado com os arts. 186, inciSo III, alínea a; e 67, da Lei n°
8.112, de 1990, beiiússírú com os arts. 34, § 2°; 37; e 41, daResolução (SF) no 42, de 1993, com proventos integrais, observado o
disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 22. de fevereiro de 1994. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
N" 79, DE 1994

O Presldente do Se0-ado Federal, no uso de -Suas-atribuições,
em conformidade coin ·a ~legação de competência -que lhe foi -outo_rgada_ peló Ato da Com,issão Diretora n° 2, de 1973, tendo em
vista .o que Consfa do PrQc. no 001.705!94_~~. e de_ acordo com a
Resolução do Senado Fed~ral n°"42~ de 1993, e corp. o A~o da Co~
missão Diretora n° 53, de 1993, resolve, nomear EDIV ALDO GO~
MES ARAN':!'ES, CÁSSIO MURILO ROCHA, WILSON
THOME MAIER e PAUL.O YELLOZO JACOBINA, para o cargo de Técnico Legislativo- Nível II, Área de Polícja_._ Seiurança e
Transporte, Especialidade. de Traosporte, Padrão 16, do Quadro de
Pessoal do Senado Feder~l. em virtude de aprovação em concurso
público, homologado pelo Ato do Presidente no 262, de 1992, publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção TI, de 25 de junho
de 1994, e no Diário Oficial da Uníão, Seção I, de 30 de junho de
1994.
- Senado Federal, 22 de fevereiro de 1994. - Senador Hwnberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
ATO DO DIRETOR-GERAL

'No 19, DE 1994
O oú-etor-Geral d9 Senado Fedeial, no uso da atribuição,
que lhe foi conferida pelo art. 7°, § 2°, da_ Resolução n° 42, de
1993, e de acordo com o que consta do Processo no 002.081!94-6,
resolve nomear ARLENE SOARES DA ROCHA para exercer o
cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, ~IT! lotação e exercício no Gabinete do
Senador Almir Gabriel.
Senado Federal, 21 de fevereiro de 1994: - Manoel Vilela
de Magalhães, Diretor-Geral.
ATA DE COMISSÃO

mJ:

COMISSÃO
ASSUNTOS E_CONÔMICOS
311 Reunião Extraordinária, Realizada em 18 de
janeiro de 1994, às 16 horas e 30 minutos
Às dezessete horas do dia dezoito de janeiro de mil novecentos e noven_ta e quatro, na sala de reuniões da Comissão, AJa
Senador Alexandre Costa do Senado Federal, reúne~se a Comissão
de Assuntos EconômicoS sob a Presidência do Senador- JoãO Rocha e· ctitri a presença dos Senadores Ronan Tito, Josaphat Marinho, César Dias, José Fogaça, Gilberto Miranda, Cid Saboia de
Carvalho, Coutinho Jorge, Wilson Martins, Carlos Patrocínio, Dário Pereira, Elcio Alvares, Jonas Pinheiro, Esperidião Amin, Meira
Filho e Lavoisier Maia. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da
ãtá da reunião anterior, qUe é dada como ãprovaâa. A seguir passase à apreciação das seguintes matérias: Item 1 - Ofício "S" n° 88,
de 1993, do Senhor Prefeito Municipal de Sinop/MT, solicitando
autorização do Senado F:ederal para contratar operação de crédito
no valor equivalente a ,1.722.000 UFIR para investimentoS em
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equipamentos, veículos, máquinas e implementas necessários ao
serviço público. Relator: Senador Beni V eras. Resultado: aprovado, concluindo favoravelmente nos termos do PRS que apresenta
Item 2- Ofício "S" rio 3, de 1994, do Senhor Presidente do Banço
Central do Brasil, encaminhando ao Presidente do Senado Federal
solicitação da Prefeítura Municipal de Saporema/PR, para contratar operaçãO de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S/A,
BANESTADO, no valor de CR$23.800:ooO,úO, a preços de outubro/1993, utilizando recursos do Programa Estadual de Des_envolvimento Urbano -- PEDU. Relator: Senador Beni Veras.
Resultado: aprovado, concluindo favoravelmente, nos termos do
PRS que apresenta. Item 3- Ofício "S'' no 6, de 1994, da Prefeitura Municipal de Ubiratã!PR, relativa à operação de crédito pretendida junto ao Banco do Estado do Paraná S/A- BANESTADO,
no valor de CR$75.300.000,00 a preços de outubro/1993, utilizando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano PEDU. Reliltor: Senador Beni Veras. Resultado: aprovado, concluindo favoravelmente, nos termos do PRS que apresenta. Item 4
-Ofício "S" n° 13, de 1994, do Senbor Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Presidente do Senado Federal, solicitação da Prefeitura Municipal de Cafelância/PR, para contratar
operaçã-o de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S/A BANESTADO, no valor de CR$22.000.000,00 utilizando recursos
do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. Relator: Senador Beni V eras. Resultado: aprovado, concluindo favoravelmente nos termos do PRS ql.le apresenta. Item 5- Ofício "S"
no 15, de 1994, do Senhor Presidente do Banco Central do Brasi1,
encaminhando ao Presidente do S~ado Federal, solicitação da
Prefeitura Municipal de Enéa~ Marques!PR, para contratar opera~
ção de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S/A- BANES,
TADO, no válor de CR$5.300.000,00, utilizando recursos do
Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. Relator:
Senador Beni Veras. Resultado: aprovado, concluindo favoravelmente nos termos do PRS que apresenta. Item 6 - Ofício "S" ri0
17, de 1994, do Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, en~
caminhando ao Presid~n_te~c_lo ~enado_Federal, soJicitação da Prefeitura MuniciPãi -de Tamboara/PR, para contratar operação de
crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S/A -BANESTADO,
no valor de CR$3.850~ú00,00, udli.ZruldO- iécursos do Programa
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. Relator; Senador
Beni Veras. Resultado:_ aprovado concluindo fayorave:1mente nOs
termos do PRS que apresenta. Item 7- Ofício "S" no 2-1, de 1994,
do Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando
ao Presidente do Senado Federal solicitação do Goveino do Estado
do Piauí, para reescalonamento de divida contraída pelo Banco do
Estado do Piauí S/A, junto a Reserva Monetária, no valor de
CR$998.297.443,32. Relator: Senador Beni Veras. Resultado:
aprovado, concluindo favoravelmente nos termos_ do PRS que
apresenta Item 8- OfíCio "S" n° 11, de 199~r.-solicitação da Pre~
feitura-Municipal de Rio Ncgib/PR, referente à operaÇão "de crédito pretendida junto ao BanCo do Estado do Paraná S/A BANESTADO, no valor de CR$61.400.000,00Tsessenta e um milhões e quatrocentos mil _cruzei]o_~ reais), a preços de outubro/1993, utilizando recursos do Programa Estadua_I_ ___de.
Desenvolvimento Urbano- PEDU. Relator: Senador Beni Veras.
Resultado: Aprovado, concluindo favoravelmente nos termos dciPRS que apresenta. E, finalmente, o Ultimo i_tçm da pauta -Anteprojeto de Projeto de Resolução des.tinadQ a substituir a Resolução
n° 36192 do Senado Federal que dispõe sobre o end.ividamet:JtO dos
Estados, Municípios e_Distrito Federal. Relator:__Senador Ronan
Tito. Resultado: aprovado, por unanimidade dos presentes. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrados os
trabalhos, lavrando eu, Francisco Guilherme Thees Ribeiro, Secre-
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tário eventual, a presenté Ata que, lida e aprovada, vai à publicação em conjunto coiri as ·notaS taquigráficil.S. - Semidor João Rocha, Presidente da ComiSsão.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Declaro aberta a reunião.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito, para que
S. Ex.a proceda à leitura do seu relatório, sobre o Substitutivo à Resolução n• 36/92.
. O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, na
verdade, o relatório que faço do projeto de resolução que deve
substituir a Resolução n° 36 foi fruto .de acordo, no seu conteúdo
maior, entre os representantes de Estados aqui prese~tes e os representantes do Tesouro Nacional, do Ministério da FaZenda e -do
Banco Central.
,
É evidente que não foi possível um acordo total em tomo de
algumas questões, como,_ por exemplo, a do percentual de -~orti
zação, questão esta que tange aos Estados, em grande_ parte, plei-teavam 7%.
Chamo a atenção dos Srs. Senadores_para o fato de que adotei .Q percentual de 9%; não se_ trata de -um-número cabalístico, nem
mágico, mas do estudo, ainda que perfunctório, feitO- pelo Presidente desta Comissão, S~nador João Rocha, e por mim, à luz dos
números que temos sobre o ençl_i~idarnento da _maioria dos EstadoS. verificamoS que 9% 11% são amortizações bastante compatíveis._É verdade que há uns_três_Estados que não se satisfariam
nem corD. 7% de amortização. Portanto, fizemoS rima resolÚção
que compatJ."biliza os anseios do Éstado e que deve disciplinar a
questão da amortização.
Todavia, a grande inovação está no art. 24, em que criamos
uma oportunidade de amortização das dívidas c_om a Caixa Eco11ô~
mica, com o Banco do Br;:lsil, com o BNDES; para que haja um
retomo de recursos para essas entidades financeiras, a fim de qUe,
novamente, essas entidades possam voltw a financiar, principalmente, a infra..:estruiura nos Estados e nos Municípios.
Passo a ler o _projeto_ d~ resolução. Pergunto se (9dos já leram a sua VerSão final, ou se-gostariam de relê-la ou de repassá-la.
Indago <:los Senadores Esp-eridião Arnln, EJcio Alvares, Beni Veras
e Wilson Martins_: se devemos ler o artigo por artigo, conferindo a
versãO final, inclusive, para corrigir alguma coisa?

e

O SR. WILSON MARTINS - Eu tinha interesse na leitura
na íntegra.
O SR. RONAN TITO -Da minha parte, não háproblema.
O SR. ESÍ'ERIDIÃO AMJN- Toda a linbadescritiva do
Senador R.On.ãn Tio, juniarilen~ Com ó ·es_fOrço"Jeito Por" S. Ex•.
merece o meu aplauso. Agora, a minha dúvida é quanto à questão
de um ajuste --há pouco, j4__falei sobre isso - à realidade do que
estamos pretendendo.
Teriho, Portanto, apenas um ponto para discutir; O qual tem
repercussão ·sobre três itens da resolução. Trata-se de um único
ponto, ma~ outro~_SenadoreS podem ter mais pontos a serem colocados. Então, peflso que é muito melhor aproveitarmos o tempo do
Senador Ronan Tito discut(ndo pontos eleitos por Senadores do
que releÍJ.do todo o projeto de resolução, porque, quando che-gar a
treze ou a quinze, ter-se-á que reler novamente. Essa é a minha sugestão, j4 que_fui c_onsuliado;.
O SR. RONAN TITO - Pergunto· ao Senador Wilson Martins, que deve set Governador no próximo mandato - esse assunto
diz respeito, inclusive, aos seus interesses-, se S. Exa gostaria que
a leitura fosse feita item por item, artigo por artigo.
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Senador João Rocha, verificamos, através de um mapa de endiviO SR._V/ILSON MARTINS- Qs_ trabalhQs _dQilustre Cole- damento dos Estados, que· uma amortização de 9% seria de bom
ga são sempre muito criteriosos e de competência comprovada.
tamanho para a maioria dos Estados.
Aprovo "em cruz" o que, porventura, não tiver lido e dispenso a
Não sei se há mais algum item a ser verificado.
leitura.
No art. 24 foi criado algo que pode propiciar condições de
O SR. RONAN TITO - Então, gostariiCde chamar a aten- amortizar alguma dívida na Caixa Económica Federal, no Banco
do Brasil Na Caixa Económica Federal é 85% .dos créditos, mas,
ção dos caros Srs. Senadores, para algumas modificaÇões= que fOno Banco do Brasil e BNDES, é questão_de retomar o fluxo de firam introduzidas a partir da Resolução 0° 36.
Parece que teP.ho "praga de madrinha"; a últinla resolução nancianiento, principalmente para a infra-estrutura dos Municípios
também foi elaborada no meu gabinete, mas, COll!O esta, resultou e dos Estados.
Quanto ao mais, continha a Resolução n° 36, que, pela boa
também de um acordo entre partes, pois não pode ser de outra maneira Estamos fazendo uma resolução para criar normas de rela- experiência que tívemos, funcionou. Repito que a única coisa que
cionamento eritre Estados, MunicípiOs e _União e não podemos ficou pendente foi esse pleito de alguns Estados, sobretudo do Rio
querer massacrar um para beneficiar o OutrO. -ESta- Casa, que é a Grande do Sul, em tomo de 7%. De acordo com especulações feitas, se colocarmos 7% de amortização, devemos levar cerca de 50.
C3Sa da Federação, tem a obrigação de estabelecer a eqüidade.
a
60 anos para amortizar essa dívida, ao passo que, com 9% no
Devo dizer que, depois de ingentes discussões e debates,
chegamos a um _texto, que, talvez, não satisfaça plenamente à Re- primeiro ano e 11%, no segundo, teremos de 21 a 22 anos de
·
ceita-;'ao Banco Central e aos Estados; pelo menos, no final, todos amortização.
É
claro
que
tudo
isso
depende
do caminhar da economia. Se
estavam de acordo com que esse projeto de resolução fosse subtivermos uma inflação menor a partir do ano que vem e um desenmetido a voto.
Chamo atenção para a questão da rolagem da dívida, com a volvimento da ecoriomia riielhor, ConseguiremoS aprovação na ReamOrtizãção de 9% durante este ano- que se segue até o final do visão Constitucional de um sistema tributário mais correto, de
mandato desses Governadores, D.epOiS; á amortiZaçãO pasSará para modo a poder dotar os Estados e Municípios de um quinhão maior
I I%, sobre a qual os próximos Governadores, ao assumirem o Go- de tributos. Isto aqui é absolutamente factível e, diria até, pouco
verno, já Saberão. Na___y_erdade, tudo aconteceu neste maQd_ato:_ da _ representativo para a maioria dos Estados.
Indago dos Srs. Senadores se há maís alguma observação a
questão a consolidação da dívída dos Estados,-o acordO e as ainor-tizações. Houve uma série de negociações qUe -deram origem a fazer.
leis, a resoluções, etc., que hoje estamos tentando Sintetiúi:{ riesüC
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Estamos aguardando
Resolução.
_
_
__
a presença do Senador Esperidião Amiri-que se· encontra na reuHá ainda a questão da Eínenda Cons1itu.Cion:aLie~1. _Devo nião de Liderança. Pediríamos, pois, ao Relator uma tolerância de
confessar a-v. Ex11S que "passei batido" nesia emenda e, embora mais de 5 minutos.
ela não tenha sido regulamentada, fizemos Uiria:-Consulta à ComísA Presidência gostaria de fazer um comunicado que julga
são de Constituiç-ãO, Justiça e Cidadania e, até hoje, não obtiYemos muito importante: effi umà_reunião nOs_sa foi .criada.umacorriissão
resposta. Por isso riiCsnio, houve uma interpretação do BanCo Cen-- para estudar a reforma na política econôrnica- do Governo, da qual
tral, em que fizeram a apropriação das dívidas, que eram em letra~ participam os Senadores Ronan Tito, Gilberto Miranda, Beni Vedo Tesouro do Estado, em IPC, Índice de Preços ao COnsuhúdor. ra_s, Esperidião Amin, Valmir Campelo e Eduardo Suplicy.
Isso dava uma -diferençá a rilais na dívida. A rolagem de janeiro foi
Quero colocar para V. Exas que a informãçãõ que tenho repossível, mas "sangrou" os caixas;- inclusive, alguns Estados tive- cebido por meio da imprensa, inclusive, é que a Câmara dos Depuram que atrasar pagamentos de fund0riãi10~ COi:ho foi o ·caso do tados estará apresentando o seu relatório amanhã; após o que, nós,
Estado de Minas GeraiS - estõ_u cita:õ.do o caso desse Estado, por- como Casa revisora, iremos fazer; na -Comissão, CoiD a presença
que essa rolagem não estava dentro da programação.
de outros Senadores também a análise daquilo que irá gerar um re-Então, colocamos, no corpo dessa res_olução, que o Banco latório na Câmara dos Deputados. A Presidência da Comissão ava- _
Central, como o determina a Emenda Constitucional n° 3, determi- liou que não teria sentido _-:- neste momento em que a Câmara está
nará o indexador. No caso, como o que vigorava era Letras do Te- buscando uma solução dentro do conceito que eles têm - a nossa
souro do Estado, deixamos que· o indexador ficasse em Letras interferência direta.
Financeiras do Tesouro ::-: LFT -, ã fiin de que isso pudesse não soPortanto, foi levado ao conhecimento das Lideranças hoje, à
frer esse baque, que acabaria onerando aiilda maiS os fracos cofres Presidêns:ia do Congresso, que, tão logo a Câmara ofereça o seu
estaduais.
relatório, que deve ser amanhã, nos reunamos aqui também para
O SenadOr Esperidião Ariún· entende que deveríamos cfíar; estudarmos o relatório ou parecer que será oferecido pela Câmara
nessa Resolução, alguma coisa semelhante àql,iilo que o Brfl,sil dos Deputados.
conseguiu quanto à questão da negOciação da díVida Cxterna, com
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, penso que V. Ex'
a ajuda, a contribuição e a chancela do Senado Federal e dess_a__CQ:_ __
missão. _Contudo, há algumas diferenÇas. por outro -hido, a negõ-- tem toda a razão, pois a qUestão econômico-fir:iaricerra é de maior
ciação externa do _BrasH não se deu_ de maneira linear; tal responsabilidade do Senado Federal do que da Câmara, pelas razõ·
negociação tem seis ou sete opções, e é_difíCII SüitefiZ.ãr_ todaS _as es que-ainda há pouco expus, como a de que esta é a Casa da Feopções numa resolução. Deveriamos criai uma fó~fegra a ser colo- deração.
Sobre a criação do fundo social, previsto e apresentado pelo
cada na questão da_admiriistração dos_ débitos estaduais e municiMinistro- ·e 'Senador Fernando Henrique Cardoso, eu gostaria de
pais em relação ao Tesouro e às entidades federais. _
Tenho o pleito de alguns Estados, que seria no sentido de chamar de fundo de contigenciarilento. pois poderia ser usado, inbaixar a amortizaÇão para 7%, ao invés-de 9%, para este mandato clusive, para tapar buraco de despesas bancárias para questões sode Governo; também tenho o mesmo pleito do Ministério da Fa- ciaiS. É um fundo que, na verdade, deve existir, porque em todo
zenda, no sentido de subir a amortização para 11% ou 12%. De- plano deve haver um depósito ou uma quaittiâade de recursos de
pois - repito - de uma conversa com o Presidente da Comissão; ó segurança, porqUe, como diz, ante a Lei de Huxley~_quando faze-
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mos todus as previsões de uma projeto" podemos fíCár tranqüilo
porque vai acontecer alguma coisa que não foi prevista. Então, o
previsto já é previsto noS projetas, por isso rriesmo a importânciade que tenhamos esse fundo.
Se a Câmara, por meio do seu Relator, Deputado Gonzaga
Mota, brilhante economista, ex-Governador_ d_o_Estado, ex-Secretário de Pianejamento; se ele, com a sua sensibilidade, verifica que
ess.e fundo não pode ser ímanciado pelos Esiados e Municípios,
principalmente pelos chamados Fundos Con_stitucionais, pOrque
são eles justariiente fundos de- compensação, _de diferença de desenvolvimento regional, muito mais nós, como Senadores, nãÕ podemos admitir.
Tal vez possamos -criar chances para que o GovernO tenha o
fin'anciamento desse fundo através de outros -itens. Por exemplo,
estamos vendo a Receita Federal e o Tesouro Nacional, o MiriTstério da Fazenda, em suma, voltado para a tal chamada previdência
privada ou dos fundos de pensão. Por que não Os fundos de pensão
ajudarem esse financiamento de maneira corilpulsória? Pode ser_
até através de empréstilnci, não precisa ser através de pagi;U1Jento
de tributo; pode ser um financiamento. Outro )tem seria o das exportações; neste caso, flxar-se-ia um percentual mínimo, em torno
de I%, para ajudar a criar esse fundo ou outras alternativas.
Essa ídéia, aliás, ouvi origímilmeOte- dO_ Presidente da Comissão, com que discuti esse tema. Temos árCas diferenciada~ <Ja
nossa economia que poderiam, nesse momentO, dar uma contribuição maior sem ser penalizadas; e essa contribuição poderia ser um
empréstimo compulsório remunerado a 6_% __ap_ ano, contanto que
fo.Sse criado esse fundo de contingenciamento para verdadeiramente tampar os possíveis buracos que vão acontecer e que acontecem sempre em todos os planos.
Sr. Presidente, como já verificamos que: há quorum, estou à
disposição par:fesclarecer qualquer dúvida qu_e haja por parte dos
Srs. Senadores, na queStãO da resolução que cJ.eve substituir a Resolução n° 36, qüe cria nonrias para reguiãmerltar o endividamento__
dos Municípios, dos Estados e da Federação.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)_:E~tamosem fase de
discussão. Aguardaremos por mais 5 minutos, a pedido, inclusive,
do Senador Humberto Lucena. Presidente do Senado, que está
conscluindo uma reunião com os Senadores no seu gabinete. Está
falta,tdo também a presença_ do Senador Espe_ridião Amin, que
afirmou ter algum esclarech-nenLo a fazer. Pedimos aos Srs. Senadores que se encontram presentes que aguardem um pouco mais.
S_e algum Sr. Senador tem dúvida sobre o rela~ório apresentado
pelo Senador Ronan Tito, que se pronuncie.
Esclareço aos Senadores que acabaram de chegar que, há
poucos instantes, esta Mesa comunicava que a Câmara dos Deputados decidirá, de hoje para amanhã, as medidas econômicas propostas pelo Governo Federal; e, tão logo seja apresentado o
relatório pela Câmara dos Deputados, iremos fazer um estudo na
Comissão de Assuntos Económicos para- decid1rmqs_se_acatamos
ou não o relatório sugerido ou proposto por aquela Casa para a
reunião conjunta do Congresso Nacional.
O Sr. Relator está à disposição de todos os Srs. Senadores
para esclarecer dúvidas~ _
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, o acerto que ficou
estabelecido entre a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, Estados. Municípios. etc., era de 9% até o final deSte ano. Parece-me
que aqui está escrito li %.
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha)---É um erro, porque, no
relatório de V. Exa, cOnsta exatamente 9% e 11%
O SR RONAN TITO - Estou lendo a pemlltima versão.
Versa o art. 27:
"O disposto nesta resolução não se aplica às autarquias."
O SR. PRESIDENTE- (João Rocha) -Estou na página 14.
O SR RONAN TITO - Com sua licença, vamos rasgar.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Trata-se de versão anterior.
O SR. RONAN TITO- Leia-se:
"Art. 27 - Para o efeito de apuração do valor de
cada uma das prestações mensais de que trata o art. 2° da
Lei D0 8. 7'J,7, de 1993, serão deduzidos os dispêndios
com amortização e juros...
Para os: efeitos no disposto no art. 2° da Lei n°
8. 727' de s~ 11-93, são fixados os limites de 9% da receita líquida real, definido no §__lo do art. 4° desta resolução, para o Exercício de 1994, e de 11% para o
Exercício de... '.'
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Estamos aguardando
a presença somente de três Srs. Senadores, entre eles a do Senador
Esperidlão Amin, que tem uma sugestão ao relatório oferecido
pelo Senador Ronan Tito, paia procedermos à Votação do substitutivo ao Projeto de Resolução n° 36/92.
Presentes na Comissão 19 Srs. Senadores.
O SR. WILSON MARTINS - O Senador Esperidião Amin
está preocupado com a CUT. Ele virá para cá?
- O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Nobre Senador, já o
contactamos no gabinete da Presidência, onde S. Exn se encontra, a
fim de solicitar a Sua presença imediata.
Pedimos. poiS, Um--poiico mais de tolerância aos Srs. Senadores.
Continua em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
AprovadO.
Aprovado o projeto de resolução do Senador Ronan TitO,
atendendo o número regimental de presenças.
Acabamos de aprovar um projeto não terminativo, _m:::;s d-e
grande importância para a econoplia de nosso País_, para as administrações estadUais, municipais, para o Governo_ F:ederal, razão
pela qual solicitamos aos -SrS. Senadores um pouco mais de colaboração, a fim de assinarem o parecer oferecido e aprovado nesta
reunião. _
Não havendo mais ~ada a tr~tar. agradecemos a presença de
todos os Srs. Senadores, que deram sempre demonstração de apreço a todos assuntos tratados na Comissão.
Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 18 horas e 5 minutos.)
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CONGRESSO NACIONAL
'
Revisão da Constituição Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, eu, HUMBERTO LUCENA, Presidente do Senado Fede1111, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" 1, DE 1994-RCF
Altera o caput do art. 34 da Resolução n• 1, de 1993-RCF.
·· ;. •

' '

O tongresso Nacional resolve:

..

....

.

.

:; ~Afl. r:o caput do art. 34 da Resolução n~ I, de 199'3.RCF, pàssa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 34. Os trabalhos serão encerrados, improrrogavelmente,no dia 31 ele maio de 1994, convocando-se,
a seguir, sessão solene para promulgação, ficando preJudicadas as matérias nao apreciadas."
·'
'
Art 2" Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de fe~ereiro de 1994. ~ ~elladorHum~rt"o L'!ce~~· rr~sideqte~, "" .. "'.
c

..

. SUMÁRIO
I -ATA DA 3" SESSÃO, EM 24 DE FEVEREIRO
DE1994
1.! - ABERTURA
-· ),2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da Repúbll·

ca

...._ .,

~l<!"s

75

~99,

de 1994 (n"s 108 a 132/94, na origem), de

l ., ~~~nt'!,de comunicações.
., l

1,;

\li!

~
"tN:' 104, 1994 (n"139/94, na origem), restituindo au-~-· rtSg'ralos' de Projeíos de lei sancionados.

- Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha d~ lwmes lodicados para cargo cujo provimento depende de
sua prévia aqulescêocia:
. . - . .
.. -- . . .. --. -.
- -

.i

~-

- N' 100, de 1994 (0° 133/94, na origem), refer~nte a escolha do nome do Sr. Alberto Vasconcellos da Costa e Silva,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para
exercer a função'de Embaixador do Brasil junto à República do
Paraguai.
- N" 101, de !994, (n" 134/94, na origem), referente a
escolha _c;lo nome do Sr. Bernardo Pericás Neto. 1\.·i'inistro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativa_m_en_te éoin-a fuÓção' de ~mbaixadçr do BraSil junto ao Reino
da Bélgica, exercer a furiçã"o de Eínbaixador do Brasil junto ao
Grão-DuCadO de LUxemburgo.
- N" 102, de 1994 (n"135/94, na origem), referente a escolha do nome do Sr. Ronald Leslie Moraes Small, Ministro de
PriPl,ei_ra c~~sse_ Wt Ç~_ira ~e piplomata. para. cumulativa-
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mente com a função de Embaixador do Brasil junto à Comuni-

-Encaminhando à .revisão do Senado autógrafos das seguintes matérias:
junto à Nova Zelândia.
_ _ "--:;Projeto _de Lei claCfumrra n_0 2~ de 1994- Complemen- No 103, de 1994 (n° .1'36/g-4. naoifg~mY, ref6rente ã iFs- -tai (n°-l8 f/94~_Cõrii.plerrie0tãf, Da Casa-:de origem), que altera a
colha do nome do Sr. Adolpho Correa de -Sá e Ben"évídeS, Mí- ·reâ.aÇão da alínia fi dO Ínc1so I do art. 1° da Lei Complementar
nistro de Primeira ClaSse- di Carreira de Diplomata, para n° 64. de 18 de maio de 1990, para elevar de três para oito anos
exercer a função de Embaixador do Brasil junto_ à Romênia~ _
o prãio de inelegibilidade para os parlamentares que perderem
- N° 105, de 1994 (n° 140/94, na origem), referen-te a es- o mandato por falta de decoro·parlamerltar.
colha de nome do Sr. Synesio Sampaio Goes Filho, Ministro de
-Projeto de Lei da· Câmara n° 3, de 1994 (n° 379/91, na
Primeira Classe da Carreira de.Diplomata, para exercer a fun- Casa de origem), que diSpõe sobre o processo de questionação de Embaixador do Brasiljurito à República da COlômbia.'
menta da Iegitimidade_Oas contas dOS municípiOs (Constituição
1.2.2- Ofícios de Ministros de Estado
Federal, art. 31, parágrafo 3°) e dá OUtras prõVidênciaS:
- N" 7, de 1994, de 28 de janeiro ultimo, do Ministro, da
, , ~-Projeto de Lei da Câmara n° 4, de 1994 ( n° !.026/91,
Cultura, encaminhando informações sobre os quesitos constan--- na Casa de origem), que regulamenta o disposto no parágrafo
tes do Requerimento n° 1.394, de 1993, de autori3. do Senhor 2° do art. 176 da ConstitUição Federal e altera dispositivos do
João Rocha.
Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967 - Código de
- N° 39, de 1994, de 2 do corrente, do-MhiiStro do Meio Mineração, adaptando-o àS normas constitucionais vigentes.
Ambiente e da Amazônia Legal, encaminhando informações
-Projeto de Lei di Cãmara·no 5, de 1994 (fio 1.602/91.
sobre os quesitos constantes do Requerimento no 1.402, de na Casa de origem), que dispõe sobre o parcelamento de débi1993, de autoria do Senador João Rocha.
tos para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -~56, de 1994, de--25 de_jaQeiro_úl~ímo. do Ministro:-: _FGT~._ dosórgãgs que ~sp_ecifica.
_: __ __ _ _
_
Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da .
-Projeto de Lei da Câmara n° 6, de 1994 (no !.800/91,
República. encaminhando informações_ sobre os quesitos c_ons- na Casa de origem). que e·stabdece fóirriUlit de atualização dos
tantes do Requerimento n°-l.412, de 1993: de autorfa do Sena-- - tipos especíais de reffiune'ração trah3Ihlsta baseã.dOs na média
dor João Rocha.
dos valores recebidos em meses anteriores ao do pagamento.
-Projeto de Lei do Câmara no 7, de 1994 (n° !.316/91,
1.2.3 -Avisos de Ministros de Estado
- N°s I 6 e 58, de 1994, de 13 e 19 de jã"DeírO Uftii:no,-dos na Caia de origem), que Obriga as empresas que especifica a
Ministros da Previdência e Assistência Social e da Justiça, en- fornecer supOrtes com rodas (carrinhos manuais) aos seus emcaminhando informações sobre os quesitos constantes dos Re- pregados.
-Projeto de Lei da Cãffiara no 8, de 1994 (n° !.374/9f,
querimentos n°s 1.405 e 1.40!, de 1993, ambos de autoria do
Senador João Rocha.
na Casa de origem), que revoga os parágrafos únicos- dos arts.
213 e 214 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 19401.2.4 - Ofício da Ministra de Estado do Bem-Estar Código Penal.
Social
-Projeto de Lei da Câmara n° 9, de 1994 (n° 1.944/91,
- N° 1, de I 994, de I f do corrente, encaminhando infor- na Casa de origem), que altera o Regimento de Custa da Justiça
mações parciaís sobre -OS quesitos constantes .do Requerimento do Distrito Federal.
n° 1.404, de 1993. de autoria do Senador João Rocha.
-Projeto de Lei da Câmara no 10, de 1994 (n° 2.395/91,
1.2.5 ~- Ofícios do Sr. 1o SecretáriO -(la Câmara dos na Casa de origem), que dispõe sobre remuneração mínima _do
Deputados
Assistente Social.
- ~ 7, de 1994, de 21 do corrente, comunicando o ar- Projeto de Leida Câmara no 11, de 1994 (n° 2 777/92,
quivamento do Projeto de Lei do Senado n° 361. de 1989 (n° na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 133 da
5.965190, naquela Casa), que define como crime contra a admi~ Consolidação das Leis _do trabalho,
nistração pública os atos que menciona, e dá outras provi-Projeto de Lei da Câmara no 12, de 1994 (n° 3.174/92,
dências.
na Casa de origem), que détennina que o modelo de fardamendade da Austrália, exercer a função de Embaixador do Brasil
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to- escolar adotado nas escolas públicas e privadas não possa ser
'
N° 9.6, de 1994, de autoria do Senador Onofre Quinan,
alterado antes de transcorridos cinco anos.
solicitando ao Ministro da Minas e Energia~ por intermédio do
- Projeto de Decreto Legislativo n° 5, de 1994 (n° Departamento-Nacional de Combustíveis- DNC. inionnaçõ~
394/94, na Câmara dos Deputados), que aprova o pedido de au~ que menciona.
torização para que o Brasil possa colocar à disposição da ONU- ..
-N' 97, de 1994, de autoria do Senador Onofre Quinan,

MOZ, pelo prazo de riln ano, um batalhão de infantaria.

solicitando ao Ministro de EStado de Minas e Energia, sobre o

_Emenda da Câmara ao Projeto d_e Lei do SeQado 0° 30, âmbito da jurisdição da PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro
de 1991 (n° 3.107/92, naquela Casa), de autoria do Senador S.A,informaçõesedocvm~ntos-quemenciona._
..
Maurício Corrêa, que regulamenta a profissão de Ortoptista, e
- ~ 98, de 1994, de autoria do Senador Moises Abrão,
dá outra providências.
- solicitando à Crimpanhía Nacional de Abastecip1ento - CONAB, através do Ministério da Agricultura, do Abastecimento
1.2.6 - Pareceres
e da Reforma Agrária, "infOrmações que menciona.
-Referentes as seguintes matérias:
--No 99, de 1994, de autori~ do Senador _Esperidião
- Mensagem no 1' de 1994, submetelldo à aprovação _do Amin, solicitando a tramitação em conjunto dos Projetes de
Senado Federal, o nome do Sf. Ruí RoSado de Aguiar Júnior, Decretos Legislativos nos "4/94 e _50/92, por tratarem de matépara exercer o cargo de Ministro do Su_beri.o_r Tribunal de Justirias que versam o mesmo assunto.
ça.
. · ·
- ··- ·
1.2.8 -Leitura de Projetas
- Representação sino, de ~994, de autoria- c;!a Mesa do
-Projeto de Lei do Senado no 10, de 1994, de autoria d~
Senado Federal, contra o Senhor Senador Ronaldo Aragão, for- Senador Júlio Campos, que -altera dispositivos da Lei no 7 .492,
mulada ·com base no art. 55,-paràgrafõ 2o, da CóD.stítlJiÇão Fe- de 16 de junho de 198_6, que_ "define-Os crimes contra o sistema
financeiro riacional e dá Outra~ providênciaS."
dera!, e no art. 32 do Regimento Interno desta Casa.
1.2.7 -ReQuerimentos
__
__
-~Projeto de Lei do Senado n° 11, de 1994- Comple- ~ 86, de 1994, de autoria do Senador ~.rapuan Ç9_sta mentar de autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre
Júnior, sOlicitando que seja reriletido ~:e_s!a CiJ,sa,_,c:;o_m a devida fontes de recursosd.o.Fundo de ApoiO ao Desenvolvimento Seurgência, pelo Tribun"al _de -~ollta~ d? ~n~ã9, ,a, cópia integral, e cial- FAS, e_ dá outras prOvidências.
1.2.9 _ Ofícios
nãõ apenas informaçãO ou resumo das imputações, dos precessos que menciona. Aprovado.
_, _ N°--71194, da LideranÇa do PMDB, referente à indica- N° 87, de 1994, de autoria do ~criador Francis~_ç___Rol- ção do Senador Onofre Quinan, como Titular, em substituição
Iemberg, soliciJ;a.Qdo _q~_e -~eja considerãda cOmo liçeoça, o dia ao Senador Antonio Mariz, para iritegrãr a Comissão Parlamen25 do corrente:-A_pr(ivado.
_
_
tar Mista de Inquérito de"stiruida a· apufar fatos contidos nas d~- N° 88, de 1994, de autoria do ,Senaqor_Jos~ Ricl;la, so1i- núncias de corrupção e suborno na atuação ·de empreiteiras,
citaD.do que sejiuTI conS~derados como -_li~~nç~ •. os dias. 31_7., JO, ···junto ao setor público.
. .
14, 17, 21, 24, 28 e 31 de janeiro e 4, 7, IO, II, 16, 17,]_8 e 21
.... _ w 33/94, da Liderança do PFL, propondo substJtmçõ_, ___ ,, _
es de Parlamentares na Comissão Parlamentar Mista de Inqu~de fevereiro de 1994. Aprovado.
- ~ 89, de 1994, de autoria do Se"y.ad6r Albano Franco, . -rito destinada a investivar fatos _decorrentes na execução do
solicitando que seja COI}Sid~rado como Jicença, o período de 10 Programa Nacional de Desestatização.
. . ---~
a 21 do cociente. Aprovado. _
_
_
·-:. ~ 91/94, da Liderança do PMDB, referente à mdica- No 90, de 1994, de autori~ dq,-Spp.~4or Joffio Rocha, so- - ção dos Deputados Gonzaga Motta, José BeJato e Zila Bezerra,
licitando que sejam con:Slderados~_co~o. F~enç(!. \)S q.ias 7, 10, -para integrarem, na qualidade ,de titulares a Comissão Mista de
1 I, 13, 14, 28 e 31 de janeiro do corrente ano. Apr.:ov_ado.
Planos, Orçamentos Público"s e Fiscalização, em substituição
- N° 91, de I 994, de autoria do_ Senador Pedro Teixeira, -aos Deputados José Geraldo Ribeiro,- Cid Carvalho. e Carlos
solicitando que seJa cOnsldei-ado como licença o período de 16 Benevides.
a 25 do corrente. Aprovado.
_ __ , , _---- N° 11219.4, da Liderança do Bloco,_ referente a indica- N' 92, de 1994, de- autoria_~_q_ ~en;l_do~ ~speridião ção dos Deputados Ronaldo Caiado, Waldir Guerra,Wilson
Amin, solicitando a transcriçãO, riOs -Anãis do Senado Federal, Cimha e Nelson Marquezelli, em substituição aos Deputados
de matéria publica~~ _113: revista V~ja, ~~~~~ ~49-p~:n:ren~e, pági~a Luís Eduardo, Nelson Marquezelli, Arolde de Oliveira e Sar114 intitulaào "O Siiidícalisrllo Faliu", na coluna Ponto de_VIs- ney Filho, que deixam de fazer parte, na condição-de Membros
ta, de autoria do Assessor do Sindicado dos Químicos de Belo Efetivos e Suplentes, respectivamente da Medida Provisória no
Horizonte, Antônio Baracat.
.
.
428/94.
_
_
- N° 93, de.1994, de amaria do S_enador f\.1"~~ro Renevi,-__ ~ 80/94, da Liderimça do PPR,_referente a indicação
des, solicitando a transCriç-ão , Dos Afiais- do Senado Federal, do dos Deputados Heitor Franco e Chafic Farhat, em substituição
artigo publicado no jornal O Povo, do Advogado Armando aos Deputados Gerson -~~:r'es e Aécio de Borba, como Titular e
_
_ _ __ _
_ _Suplente, respectivamente, para integrarem a Comissão EspeFalcão, em 16 do corrente.
- ~ 94, de 1994, de autoria_ do Senador Irapuan CõStá cial destinada a apreciar a Medida _Proyi~ória n° 421/94.
Júnior, solicitando ao Mi.õ.istériô da AgriCultura, Abast~çirp.en- ~
...... N' 78/94, da Liderança do PPR, referente a indica_ç~o
to e da Reforma Agrária, poi= intermédiq do Instituto Nacional_ dos Deputados Roberto Campos e Luciano de Castro, em subsde Colonização e Reforma Agrária, cópía_integral do processo tituição aos Deputados .Gerson Peres e A~cio-de Borba, co'?o
que determinou a edição do Decreto no 92.445,_ de ~ de março Titular e Suplente, respectivamente, para mtegrarero. a_ Conusde 1986, de desapropriação de terras.
- --~- _.. ..
são Espe.cial destinada a apreciar a Medida Provisória no
- N' 95, de 1994, de autoria do SenadorArnir Lando, 4!9/94.
.
solicitando ao Senhor Ministro das Iylinas ~ Energia, info[ffia-- 82/94, da Liderança _do PPR, referente a indicação da
ções que menciona.
Deputada Maria Vala~o Í o D~p!,!tado RoJ!ivon San-?'\~~,o._ ~m
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ma.

substituição aos Deputados Gerson Peres e Aécio de Borba.

Comissão Mista e fixação de calendáriO para a tramitação da
téria.
·
missão Especial destinada a apreciar a Medida Provisória 0°
i.2.12 - ,\preciáÇã~ de matérias
420/94.
· · · ·-Requerimentos D0 S 83 e 84/94, lidos em sessão anteriOr.
· ··
- -99194, da Liderança do PPR, referente a indicação dos Aprovados, após pareceres de plenário favoráveis.
Deputados Chafic Farhat e Roberto Balestra. em substituição aos
1.3 - ORDEM DO DIA
Deputados Gerson Peres e Aécio de Borba, como Titular e Su- Ofício n° S/30194, através do qual a Prefeitura Municiplente, respectivamente, para integrarem a Comissão Especial pal de São Paulo solicita autorização e o compet~ºte registro da
destinada a apreciar a Medida Provisória no 416/94.
rolagem das Letras Financeiras do Tesouro do Munucípio de São
- 33/94, da Liderança do PRN, referente a indicação dos Paulo- LFfM/SP, vencíveis no- exercício de 19.2.4._Aprovado,
Deputados Paulo Octávio e Euci:Ydes Mello, em substituição aos após parecer de plenário favorável nos termos do Pfojf:to. de
Deputados Elísio Curvo e Aroldo Cedraz, como Titular e Su- solução n° 30/94, tendo_ usado da palavra os Srs. Chagas ROdriplente, respectivamente, para integrarem a Comissão Mista desti- gues, Jutahy Magalhães, Pedro Simqp., Ron3n ·.·Tito, Nelson
nada a apreciar a Medida Provisória-no 429/94.
Wedekin, Eduardo Suplicy e Esperidião Amin. À Comissão Di- 72/94, da Liderança do PT, referente a indicação dos retora para a redação final.
Deputados Eden Pedroso e Luís Gushiken, em substituição aos
- Redação final do Projeto de Resolução n• 30194." AproDeputados Maria Laura e Jaques Wagner, como Titular e Su- vada. À promulgação. _ _
__ _ .
:. : , :. .
plente, respectivamente, para integrarem a Comissão Especial
-Mensagem no 71/94, através da_qual o S-en,horPresidenMista destinada a apreciar a Medida Provisória no 423/94.
te da República solicita seja autOri.iã.âa coritrataÇãó
operação
1.2.10 -Apreciação de matérias
de crédito externo no valor equivalente a cento e sessenta milhõ-Proposta de retificação da Resolução n• 18/94, que alte- es de dólares, de principal, entre a Repúb_lica Federativa doBrara o art. 3°, letra d, da mesma. Aprovada, após parecer-de plená- sil e o Banco Internacional para Reconstrução e
rio.
- Desenvolvimento- BIRD, para ~-Prol.;:to ~-e Controle de Doen- Proposta de retificação da Resolução D0 19/94, que alte- çãs SeXUãlmente Transmissíveis e AIDS. AprõViid.B: ãp65 pafera o art. 3°,letra e, da mesma. Aprovada, após parecer de Plená- cer de plenário favorável, nos termos do Projeto de Resolução D0
· 31/94. À Comissão Diretora para re<Jação-final. · ~-· ·
rio.
- Redação final do Projeto de Resolução n• 31/94. Apro- Requerimentos D0 S 81, 82 e 85/94, lidos em sessão antevada. À promulgação.
· .
..
··
rior. Aprovados.
1.3.1 -Discurso após a Ordem do Dla
··
1.2.11 - Comunicaçlies da Presidências
-Recebimento da Mensagem no 74/94, pela qual o Senhor
-SENADOR CARLOS PATROCÍNiO- Tr;m.Cnçiio110s
Presidenter da República solicita autorização para contratar ope- Anais do Senado, da nota "União do Tocantins", subscrito pelos
ração de crédito externo no valor equivalente a- vinte e sete mi- Presidentes do PPR e do PFL locais, sobre concurs0-pi1blico·para
lhões de marco alemães a título de empréstimo e dois milhões e cargosnogovemodoEstado._
'· · . . ·. ·.. ····~.. ,r--.,.;,
quinhentos mil marcos alemães conio contribuição financeira,
- SENADOR HENR!QUEALMEIDJ\. - Aplausos ~o Midestinada ao financiamento parcial-do Projeto Ações'BáSicas· de niStério· da Saúde, pela adoção -do programa "Leite~ Saúde".
Saúde do Ceará.
1.3.2 -Designação da Ordem do Dia ela próxima sessilo,
IA -ENCERRAMENTO
..
- Recebimento da Mensagem n° 73/94, p6lã qual o Senhor
Presidente da República encaminha relatório sobre a viagem efe2-ATODOPRESIDENTE
. . 'i"-!\"; .. ~'.(':
tuada à cidade de Letícia, na Colômbia, no último dia 22 de ja])los ~O e.81, de 1994
.· ;~ ., "!! ;p ·" • ~· ·
neiro.
·
N"' 430/92, 266 e 267/93 (Apostila) .' ·: '. :•' ;\ , , j
-Recebimento do Oficio no 802/94, do Banco Central do
N"' 565, 579 e585, de 1993, 31 e 42, de I 994 (Repubficaçãó)
Brasil, encaminhando parecer relativo ao pedido de crédito da
3- ATODODIRETOR-GERAL
Prefeitura Municipal de São Paulo, constarlte" do ÜfícJo _~ n° _
N-76, <lê 1993 (Republicaçlio)
S/30/93.
.
.
..
.·. " ·.
..
.
como Titular e Suplente, respectivamente, para integrarem a Co-

Re-

-ae

-·Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória no 430/94, que dispõe sObre o reajuste das inensalidades escolares, no mês de agosto de 1993; desigltação- da

4 -MESA DIRETORA
.
5 -LÍDERES E VICE-LÍDERES DÉ l'ARftDoS
i;- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PE~EN·

"i"ES

Ata da 38 Sessão, em 24 de fevereiro de 1994
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs.: Chagas Rodrigues, Nelson Wedekin e Magno Bacelar
ÀS 19 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA.
DORES:
Affonso Camargo - Albano Franco - Alfredo Campos Almir Gabriel - Amir Lando - Aureo Mello - Beni V eras -Carlos
Patrocínio --César Di3s :.._ Cbiig3s Rodrigues --Cid Saboia de Carvalho- Coutinho Jorge- Darcy Ribeiro- Dario Pereira- Divaldo

Suruagy - EdmÍrdo .Suplicy ~ Epitácío ·ciife!eiÍ"a ·_· Espêrialão
Amin - Eva lllay ·.:. Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves !'ilho
- Gerson Camata - Gilberto Miranda - Guilhénne Palniejr.Í, Henrique Almeida- Hugo Napoleão -_HumbertoLl!Cena-,Hydekel Freitas -Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passârinho- João Calmon- João França- João Rocha- Jonas Pinheiro
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DiniplOmática-Jl,_dO CPCD!JRBr., 1971/72. Pre.sidente_qa Banca
Examinadora do CAE!IRBr., 1984/85, .
Terceiro SeCretárío;- 27 de teVereifO de 1958.
Segundo Secretário, mereciment9, 24 de outubro de 1961.
Primeiro Secretário, mere:clmenfo, 31 _de março de I 967.
Conselheiro, merecimento, I"' de jane'iro de 1973. -O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A lista de preMinistro de Segunda Classe, merecimento, 25 de agosto de
sença acusa o comparecimento de 69 Srs. Senadores. Havendo nú1973.
mero regimental, declaro aberta a sessão.
MinistrO de Primeira Classe, merecimento. 24 de julho de
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossOs· trabalhos. 1980.
.
O Sr. 1° Secretário procederá à leitura do Expediente.
ASsls"tellte dà c'hefe do Departamento Econômico e ComerEXPEDIENTE
ciai, 1958/59.
.
Auxiliar
do
Secretár1o-Geral
de
Política
Exterior,
1967/69.
É lido o seguinte expediente.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1970 e 1972.
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Assessor de Coordenação do Ministro de Estado, 1973.
De agradecimento de comunicações: _
Chefe do Departamento de Cooperação Cultural e Divulga-_
N"s 75 a 99, de 1994 (n"s IÚ8 a 132/94, na origem), de 21
ção, 1983/84.
do corrente, referentes às matérias constantes: das Mensagens SM
Subsecretário-Geral de Administração e COffiunicações,
n•s 15 a 17, 21 a 27, 29 a 37, 39 e 40 de 1994; e CN n•s 28 a 30 e 1984/86.
36, de 1994.
Lisboa, Terceiro Secretário, 1960/61.
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
Lisboa:, Segundo Secretário, 1961/63.
N" I 04, de 1994 (n" 139/94, na origem), de 23 do correnie,Caracas, Segundo Secretário, 1963/64.
referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 77, de 1990 (n" 3.056/89,
Caracas, Cônsul, 1964/67.
na origem), que dá nova redação ao art. 19 da Lei -n" 7.729, de 16
Caracas, Encarregado do Serviço Consular, 1964/67.
de janeiro de 1989, para especifiCar como sendo 2• a Junta de ConCaracas, Primeiro-Secretário, 1967.
ciliação e Julgamento de Dourados. Estado. dp _Mato Grosso do
Caracas, Encarregad<;> de Negóc_i_Çis, 19~7.
Sul, sancionado e transformado na Lei n° 8.855, de 23 de fevereiro
Washingoton, Primeiro-Secretário, 1969no.
de 1994.
Madri. Ministro-Conselheiro, 1974n6. .
-Mã.CÍri, EncarregadO de Neg~cios, 1974/7~.
MENSAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DA
Roma, Ministro-ConselheirO, 1977n9.
REPÚBUCA, SUBMETENDO À DEUBERA,ÇÃO DO
Roma, Encarregado de_Negócjos, 1979.
SENADO FEDERAL À ESCOLHA /)E NOMES INDI- · Lagos~ Embaixador, Í979/83 ..
GADOS PARA. CARGO CUJO PROVIMENTO DEPENCotonou, Embaixador, cumulativamente, 1981/83.
DE DE SUA AQU!ESCÉNCIA:
Lisboa, Embaixador, 1986/90.
MENSAGEM N" 100, DE 1994
Bogotá, Embaixador, 1990/94.
(N° 133/94, na origem)
Negociações do Ajuste de Comércio e Pagamentos com o
Senhores Membros do Senado Federal,
Japão, 1958/59 (assessor). ,
De confonnidade com o ·art. 52, inciso IV, da Constituição
. Comitiv~ do Brasil ~s solenidades de Proclamação da IndeFederal, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58, peiú:Iêllcüi::.. Nigéria, I96o:
Reunião da Comissão Económica para a ÁfriCa (CÊÀ)··.
do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 93.325, de 1° de outubro de 1986~ no arl. 39, inciso I, alínea~, e no art. 40 do Aitexo I Addis-Abeba(observador), 1961.
Comitiva do BraSil, sOienidad_e_da Proclamação da Indepenao Decreto n• 99.578, de 10 de outubro de 1990, submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fa~er, do S~ dência- Serra Leoa, J961 ., ·
nhor Alberto Vasconcellos da Costa e SilVa, Ministro de Primeira
Missão do Brasil, República _dos Camarões e outros Estados
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o C-argo de Embai- Africanos 1961 (assessor).
xador do Brasil junto à República do Paraguai.
Reunião dos prlncipaís produtores de Cacau, Abidjan. 1962
0-s méritos do Embaixador Alberto Vascont:ellos da Costa e (assessor).
·
Silva que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa ele-- Conferência Internacional do Café, Nova Iorque, 1~62 (asvada função, constam da anexa informação do Ministério das Re-~.
-lações Exteriores.
- Reunião do Comitê EXecutivo do Instituto Florestal LatinoBrasília, 21 de fevereiro de !994. Itamar Franco.
Americano -Mérida, 1963-(observador).
Comitiva do Brasil, solenidade da posse do Presidente da
INFORMAÇÃO
,
Venezuela - 1964. Curriculum Vitae
' Grupo de-Trabalho de elaboração do Diátio da II ConferênEmbaixador ALBERTO VASCONCELLOS DA COSTA E
cia Interamericana Extraordinária (CIE), Rio de Janeiro, 1965
SILVA
(chefe).
São Paulo/SP, 12 de maio de 193!.
Comitiva do Brasil, solenidades do 2~. Aniversário da IndeFilho de Antônio Francisco.da Costa e Silva e Creusa Vaspendê~_cia,_Çiuiana, ~968. __
concellosCostaeSilva.
__
---· ---~---·
..
Comissãq_ Nacional para a comemoração do V Centenário
CPCD, !RBr. CADIIRBr. Certificado de Estudos da Organização Panamericana (OEA). DOutor bonoris Causa 'éffi Letras de Nascimento de Pedro Álvares Cabral, 1968 (secretário).
-· Seção braSik~irã da C0mis_~~9 EconQmi~a Luso-Brasileira,
pela Universidade Obafemi Awolowo, !fé, Nigéria. Professor de
Prática Diplomática no CAD,IRBr., 1968/72. Professor de Prática Lisboa, I"' (assessor).
cerda - Marco Maciel --Mário Covas - Marluce Pinto - Mauro
Benevides - Meira FiJho - Moisés AbrãO - Nelson Carneiro Nelson Wedekin - Ney Maranhão- Onofre QUínan -Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira -= Ronaldo Aragão
- Ronan Tito - Ruy Bacelar- Valmir CampeiO --Wilson Miutin
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Confe"Cência- do Desarmamento e Sessões do Conselho Económico e Social da ONU/ECOSOc; ·aeilébf~-i970 (assesSor).
Encontro Anual de_ chanceleres noS termos do ACordo de
Amizade. Consulta Brasít~Porttigã.I;Lisbo3., 1970 (assessor).
ComitiVa -âo Presidente da República ao Chuy , encontro

com o Presidente do Uruguai, 1970.

-

--

III Período Extraordinário de SesS:õeSdn OEA, Washington,
1o (assessor).
XIV Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exte-:
riores e dos Estados Americanos, WaShington: -1971 (ãssessor).
Comitiva do Ministro de Estado, visita oficial ao Paraguai,
1971.
Comitivã do Ministro de Estado, visita oficial a TrinidadweTobago Guiana e Suriname, 1911.
··
Comitiva do Ministro de Estado, viSitá Oficial aos paÍses da
América Central, I 971.
ComitiVa do Presidente da República, visita õficial aos Estados Unidos da América, 1971.
Comiiiva do Ministro de Estado, viSita oficial à África Ocidental, 1972.
Comitivã -dO Ministro de Estado, visítã- oficial à- Bolívia,
Eqúador, Peru, 1973.
Comitiva do MiniStro- de -EStàdo;· viSiiã. oficial à Colônlbia.
Venezuela, 1973.
Corititiva do Minístro de -Estado~ vi_Sit3 6tiCi31 à República
Árabe, Egito, Quênia_e_!srael, 1973.
_ _ Comitiva do Piesidente da República, viSita ofiCiai à Portugal, 1973
__ - _
- Comissão Mista Brasil-ESP~mha, Brasflia, 1974 (delegado).
Comissão Permaii.ente de Controle de Nomeações, 1974
(membro).
·
i:::oinissão MistaBrasil:Espanha, Madri, 1975 (delegaâo).
, ,
$uubchefe da Delegação do Brasil à Assembléia Geral da
Unesco, Paris 1983.
Represe.nta.D.te do Ministro de Estado nos encontros reaiizados em DomingOS sob o patrocínío da OEA para p_reparar~as comemorações do V Centenário d6 ·nescobrimento · dã América •
!984.
-- -'
Chefe da Delegação do Brasil à'C'ô'ffiissã~ ~i~ta Brasil-Bélgiêa, Bruxelas, I 984.
_
Cóiiselho Nacional de Direito Autoral, 1984/85 (membro).
Cómissão' Nacional para as comemorações do_ Centenário
da Abolição a Escravatura, 1987 (membro).
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, 'Bi3sil.
Orderil do Mérito Naval, Grande' Oficlal, :S"raSil.
Ordem do Mérito Militar, Grande dfídru; BiasiL
Ordem do Mérito AeronáuticO, Comerid-ãdor, Brasil.
Ordem do Mérito Brasília, Grã-Crnz, DF/Brasília.
Ordem Estadual do Mérito Renascença do Píãiif, -Grã-Cruz,
Brasil.
Prêmio Rio Branco e Medalha de Piãtã., -·CPCD/IRBr, Brasil.
Medalha do Mérito CultUral Oliveira Lima, PE!Bfasil.
Medalha do Mérito Santos Dumont, MinistériO-da Aeronáutica, BrasiL
Medalha do PacifiCador, Ministêtio-do Exéfdto, B-rasii.
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha Laura Müller, Brasil.
Medalha do Mérito Cultural da Costa e Silva, PI/Brasil.
Ordem Francisco de Mirinda, II Classe;-yenezuela.
Ordem Militar de Cristo, Grã-'Ciuz, Pàffiígal.
Ordem do Mérito por Serviços DistingUídOs; Grã-Cruz, Peru.
Ordem do Libertador, Comendador, Venezuelã.-
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Ordem de San Carlos, ComendadOr, tOiômt}ia.
Ordem_ cte E.uberÜ Dario, Oficial, Nic3rágua.
Ordem Militar de Santiagp, da Espada, Comendador, Portugal.
Ordem da Estrela Equatorial, Oficial, Gabão.
Órdem do Quetzal, Oficial, Guate!Jlala,
· 'ordem do Motio, Oficial, Togá.· ·
Ordein dõ MéritO', O(fCiaJ, Costa do Martim.
Ordem do Infante Dom Henrique, Gfande OfiCiai, Portugal.
Ordem de S,oy~c;i, Comendador, Col_ômbia._
Ofdem do Mérito, Comendctdor, Paragriãi. Ordem do Condor, _Ofjcial, C~marõ.es,
Ordem da República, ComelldadÕr, República Árabe do
Egito.
_
.
Ordem Condor dos Andes, Comendador, Bolívia.
Ordem do Sol, COmendador, Peru.
Ordem Nacional do Mérito, Comendador, Equador.
Ordem de Isabel, a Católica, Coinendador, com placa, Espanha. ·
·
Ordem do MéritO, Grande Oficial, Itália.
O Embaixador ALBERTO VASCONCELLOS DA COSTA
E SILVA Se encontra riCsta -data no exercício de.s.uas funções de
Embaixador do Brasil jqnto à República da Colômbia.
(Gilda Maria Ramos Guimarães) . .
Chefe do Depart~mento do Serviço Exterior

À Comissão de Relações ExteriOreS e DefeSa Nacional
MENSAGEM N" 101, DE !994
(n" 134/94, na origem)
Senhmes membros do Senado Federal,
_____ -De cpnfonnidade com o art. 52, inciso IV. da Constituição
Federal, e de ãcórdo cOm o disposto" no art. 56,§ 1°: do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 93.325, de 1o de outubro de 1986.
no art. 39, inciso I,- alíneã -a, -e no·art._ 40 (f'o Anex-o I ao Decreto no
99.578, de 10 de outubro âe 19<70,-imbníeto- à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo faz_er, do Senhor Bernardo
Pericás Neto, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bélgica, exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto ao Grão-DuCado de Luxemburgo.
-Os méritos dO Embaixador Bernaidõ P6flcáS Neto, que me
induziram a escolhê-lo para o-desempenho dessa elevada _fl!_nção,
constam da anexa inforriiação do MinistériO -das Relações Exteriores.
Brasílíi.--21

de fev-ere'iro de

i994:~ ~t~ar Franco.

INFORMAÇÃO

Curriculum Vitae
Embaixador BERNARDO PERICÁS NETO
Curifioii.IP.R,
junlio
194
Filho de Bernardo Pericãs DUran e Rachel Silveira da Mota
Pericás.
Bacharel em Direito,- Fitculdade- N<idomil -de Direíto!Ul3.
Aspirante Oficial da Reserva pelo CursO de Cavalaria da CPOR de
Curitiba I 96 I.
· ~- · ·
Terceiro-SeCietáífo, cOiiCuTSo,'-20 de j3it~fio· de-i 964.
_ S~gunçio-Sçcr~tá.rjo, mere_cimento, 31 de m~o-de 1967.
Primeifd~Secri!táljo.,. me!_ecjJjieO:tõ, 1° de jãríelf~ de _1973_.
CO~s~-lllefro, iilere;;fmento1 2 de fevereiro-de 1978.
Ministro de Segunda Çlasse, _mefedmento;' 26 de junho de

f4 de

I~Q

a<

r. -

.....
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Ministro de Primeira Classe, merecimento, 29 de junho de

~~·-

.

Oficial d6 Gabinete do Ministro de Estàdo, 1964/65.
Assessor-Chefe do Gabinete do Secretá{io--Geral de Política
Exterior 1972/74.
Chefe do Gabinete do Chefe do Departamento de Adminis·
.
tração, I 974.
AssiStente do Chefe da Divisão da África II, 1977/78-.
Chefe da Divisão da África IT, 1978179.
Secretário de Informações do Gabinete do Ministro de Estado, 1979/84,
Chefe do Departamento de Organismos Internacionais,
1984/87.
Sub::.ecretário-Gerar de AssuntOs Po!íticOs Multilaterais e
-Especiais 1987/89.
Nova Iorque, ONU, Terceiro-Secretárió~ 1967.
Nova Iorque, ONU, Segundo-Secretário, 1967/70.
México, Segundo-Secretário, 1971.
Bruxelas, Primeiro-Secretário, 1974/76.
.
Maputo, Encarregado de Negócios, 1976.
Washington, OEA, Representante Permanente, _1989/94.
Bruxelas, Embaixador, 1994
XL Sessão do Comitê de Produtos de Base, 1966 (membro).
Reuniões do GrUpo sobre Preferências e do Cpmitê de Manufaturas da Conferência da UNCTAD, Genebra, 1967 (membro).
IT UNCTAD, NovaDelhi, 1968 (membro).
Unidas,
Assembléia
Geral
-dãs _- Nações
1967/I 9681!969/1970/I 972/19731l9'ilíl! 979/f 980/I 98!1! 9821!9
83/!984/l985/1986/1987/l988/1989 (membro),
Conselho de Segurança da ONU, 1967/68 (membro).
Conferência Mundial de -Combate ao Apartheid, Lagos,
.
1977 (delegado),
Assembléia Gerai das Nações Unid-as sobre a Narníbia,
Nova Iorque, (!977) (delegado).
Conferência Mundial de Combate ao Racismp e à Discriminação, Genebra, 1978 (delegado),
Reunião Internacional sobre Coope_ra~ão e desenvol vimen·.-:~·-' _
to, Cancún, México, 1981 (membro).
XX Reunião de Consulta de" Ministros das Relações Exteriores da Organização dos Estados Americanos, Washington, 1982
(delegado).
XXXVIII Sessão Anual das Partes Contratantes do Acordo
Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, Ge.:riébra, 1982 (delegado).
Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos
(OEA) !985/!986/!987/1988/!989/l990/1991/l992.
Reunião Ministerial do Movimento Não-Alinhado, Luanda,
(1986) (observador).
.
.
Reunião de Chefes de Estado e de Governo do Movimento
Não-Alinhados, Harare, 1986 (observador}.
I Reunião dos Estados da Zona de_ Paz e de Cooperação do
Atlântico Sul, Rio de Janeiro, !988 (chefe da delegação),
Reunião Ministerial dos Não-Alinhados, Nicósia, 1988.
Conferência de Paris sobre :t Proibição de Armas Químicas,
1989,
Reunião de Haia sobre Meio Ambiente, 1989.
Reunião de Ministros sobre o Consumo, a Produção ~- o
Tráfico llícito de Entorpecentes e Substâncias P.sicotrópicas, Ixtapa, 1990.
Integrante da comitiva nas visitas presidenciáis a·: Venezue-:.
Ia (1979), Paraguai (!980), Argentina (1980), Chile (1980), França
(1981), Portugal (1981), Colômbia (1981), Répública Federal da
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Alemanha (1981),. Peru (1981), Estados Unidos da América
(1982), México (1983), Nigéria (1983), Guine B"issau (1983), Senegal (1983), Argélia (1983), Cabo Verde (1983), Espanha (1984),
Marrocos (1984), Japão (1984), China (1984), Argentina (1986).
Representante do _MRE na CriiiüsSão- Intêrmirlisteriãi de Recursos do Mar (CIRM) 1985/86.
Representante do I\1RE na Comissão Brasileira de Atividade Espacial (COBAE) 1985/86.
Representante do MRE no Conselho Nacional do _ Meio
Ambiente (CONAMA) 1985187.
Representante do MRE no Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN) 1985/87,
Representante do MRE no Con'selho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana (CDDPH) 1985/87,
Ordem do Rio Branco, Comendador, Brasil.
Ordem do Rio B_ranco, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do MéihO NaVal, Comendador, Brasil.
O Embaixador BERNARDO PERICÁS NETO se encontra
nesta data no exercício âe suas_ fUnções de Embaixador junto ao
·
Reino da Bélgica.
Gilda Maria Ramos Guimarães,
do Serviço Exterior. '

C~e(e

do D_epartamento

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nac_ional.)
MENSAGEM N"102, DE 1994
(N' 135/94, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conforinidadé com o art. 52, inciso IV, da Constituição
Federal, e de acordo com o disposto no art. 56,§ 1°-, -do Regulamento aprovadO pelo De~eto no 93.325, de 1° de outubro de 1986,
no art. 39, inciso I, alínea a, e no art. 40 do Anexo I ao Decreto n°
99.578, de !O de outubro de 1990, submeto à apreqiação d.e Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Ronald
Leslie Moraes Small, Ministro de Primeíra Ciasse, da Carreira de
Diplomata, para, cumulativamente com O cargo de Erribaixador do
Brasil junto à Comunidade da Austrália, exercer o cargo de Embaixador do.J3.rasil junto..à Nova Zelândia.
Os méritos_ do Embaixador Ronald Lesli~ Moraes Small,
que me induzfram a es<iolhê-lo para o desempenho dessa elevada
função, constam da anexa informação do Ministério das Relações
Exteriores.
Brasflia, 21 de feVereiro de 1994.- ItaiDãr Franco.
--INFORMAÇÃO

Curriculum Vita~

__
RONALD LESUE MORAES SMALL
Rio de Janeiro/RI, 25 de dezembro de 1930,
Filho de Arthur Leslie Small e Ermelinda Moraes Small.
CPCD, lREr. CAD, IRBr, Bacharel em Direito, Faculdade
de Direito PUC/RJ.
Estágio no SEPRQ, Washington. Curso Superior de Guerra,
ESG
Curso de Treinamento e -A.perfeiçOament() Para Che-fes de
Setores e Promoção Com~rcial.
-~ -~ - __ -- __
Cônsul de Terceira Clãsse; 9 de dezembro de 1954.
Cônsul de Segunda_ Classe, nlerecimento; 20 de junho de
!958,
Primeiro Secretárió, merecimento, 13 de dezembro de 1963.
ConselheirO, título, 9 de agosto de 1968.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 13 de dezembro
de 1972.
-
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XXI e xxn Sessõ~s Plenárias do CCIA, Washington e
Bangalore, 1962 e 1964 (delegado).
Negociações de Acordo sobre transportes aéreos com o PaAssistente do Secretáríó-Géral, 1956158.
namá, (1962)(membro). ,
.
. . . ....
Chefe da DíVisão ·aa Ainérica Setentrional, 1967/68. =
y Assembl~ia dC_ Qovefriadores do BID, PMainá,-1964
Chefe do Departamento do úfifÚ'l-te PfóXíino, 1984187.
(membro).
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente do
.
Genebra, Delegação Permanente, Segu~do Secretário, Panamá, (1964) (membro).'
1958/61.
II C!E, _Rio de Janeiro, 1964 (membro). .,
~.
Washington, Segundo Secretário, 196il63:
XI Reunião de Consulta dos Chanceleres da Bacia do Prata.
--Buenos Aires, 1967 (membr9)·~Panamá, Segundo Secretário, 1963.
Panamá, Primeiro Secretário, 1963/65.
_I!I :ReUTiião de Coop~ração de Promoção Comercial do BraPanamá, Encarregado de Negócios, 1963/65.
·
·
sil nos EUA, Washington, 1967 (participante).
·
Praga, Conselheiro, 1968/71. · -ID e IV Sessões da Junta de Desenvolvimento Industrial,
Praga, Encarregado de Negócios, 1969 e ll170.
ONUDI, Viena, 1969(membro).
. .
. ..· ..· "
Nova Iorque, Cônsul-Adjunto, 1971/73 .. ·
-Seminário lnternaci~mal de DipiÕmita,- Siliburgo1 1970
Nova Iorque, Chefe do SECOM, 1971/73.
(participante).
:
Nova Iorque, Encarregado, 1971/73. ·
Delegação Comercial à República Popular da China, PeHong Kong, Cônsul-Geral, 1973175.
quim, (1974) (chefe).
..
Maputo, Embaixador, 1976177.
Missão :precursora p!lfa Negociação de Ac~:>rdo _sobre InstaArgel, Embaixador, 1977/83.
lação da Embaixada em Pequim e da República Popular da China
em Brasflia, Pequim, 1974 (chefe).
Teerã, Embaixador, 1987/91.
_
Los Angeles, Cônsul-Geral, 1991/93.
Missão Especial -para repreSentar o Brasil nas Cerimônias
Camberra, Embaixador, 1993/94.
Co_1pep10rativas do Vigésimo Quinto Aniversário da ReVol~ção de
Comissão Consultiva do Trigo, M_RE, 1954/56 (secretário).
Pfilliifro~a;e NOvembro, Argel, 1979 (membro).
Reunião da SeÇão Brasileifa da Coinissão Mista
Oidem do Rio BrancO, Grã-Cruz, Brasil.
BrasiiMArgentina, Buenos Aires, 1956 (assessor do Ministro
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil.
Prêmio Rio Branco, ~r.
-de Estado).
Elaboração das Bases para um Acordo de Fornecimento de
Medaiha de Prata, CPCD, lRBr.
Trigo com Uruguai, Montevidéu, 1956 (à disposição. da EmbaixaO Embaixador Ronald Leslie Moraes Small se encontra
da).
XTI Sessão da Assembléia-Geral da ONU, Nova York, 1957 nesta data no exercício de suas funções de Embaixador junto _à Comunidad~ da Austrália_.
(membro).
(Gilda Maria Ramos Guimarães), Chefe do DepartamenXXVI Sessão do ECOSOC,Nova Iorque, 1957 (membro).
·
Comissão Consultiva do Trigo, Ministério da Ag_ricultura, to do Se01iço Exterior
I 957 (representante do MRE).
(À Comissão de Relações Exter!ores e Defesa NaConferência Internacional do Trigo, Genebi-a, 1959 (Conªecional).
lheiro-técnico ).
MENSAGEM N" 103, DE 1994
Reunião da Junta Executiva do FISI, Genebra, 1959 (Con(N" 136/94, na origem)
selheiro-técnico)~
Conferência -de Plenipotenciários sobre eliminação da apaSenhores Membros dO Senado Federal,
tridia Genebra, 19S9 \membro). ·
De conformidade com o art. 52, inciso IV. da Constituição
VII Sessão da Comissão_ de Indústria Carbonífera, OIT, Ge- Federal, e com o disposto no art. 18, incíso I, e nos arts. 56 e 58,
nebra, (1959) (delegado).
·
do Regulamento aprovado pelo Decreto no 93.325, de 1° de outuXLill Sessão da Conferêricia Internacional do Trabalho, bro de 1986, no -art. 39, inciso I, alínea a, e no art. 40 do Anexo I
Genebra, (1959) (conselheiro-técnico).
ao Decreto n° 99.578, de 10 de outubro de 1990, submeto à apreXXII Conferência Internacicirial sobre Instrução Pública, ciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do SeGenebra, (1959) (delegado-suplente).
nhor Adolpho Correa de Sá e Benevides, Ministro de Primeira
XXVI e XXVII Sessões do Conselho Internacional do Tri- Clase, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixago _e Conferência dos Países Signatários do Ac.ordo Ínterriacional dor do Brasil junto à Romênia.
do Trigo, Londres, 1959 (conselheiro-técnico).
OS méritos âo EmbaiXador Adolpho Correa de ·sá ê-BeneviGrupo de Trabalho sobre a Adesão da Polônia ao GATI,
des, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa eleGenebra, (1959) (membro).
I Comitê do GATI sobre Expansão do Comércio Inteina- vada função, constam da anexa infoimaçã() do Mhiístêrio das
Relações Exteriores.
cional, Genebra, 1959 (delegado).

MirilstrO-de-Pririi.eini·Classe, me!eCiillento. 17 de ·dezembro

de I984.

ill Comitê do GATT, Genebra, 1959 (consellieiro-técnico).
II Sessão do_ Comitê Executivo do Programa do ACNUR,
Genebra, (1959) (delegado-suplente).
XVI Sessão do GATT, Genebra, 1960 (membro).
Conferência Sobre Peixe e NUtrição da FAO, Wash!ngton,
( 1962) (observador).
Conferência ad hoc sobre Controle deFebie Aftosa, Argentina, (1962) (observador).

~rasflia,

21

d~

fevereiro de 1994.- ItaniarFranco.

INFORMAÇÃO
Curriculum Vitae
Embaixador ADOLPHO CORREA DE SÁ E BENEVIDES
Rio de Janciro-RJ, 7 de dezembro de i936.
_
. _
Pilho de Walter Correa de Sá e Benevides. e EiZa Correà"_cle
Sá e Benevides.
·
.
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Bacharel em Ciências Juridicas e Sociais, PUC/RJ, 1959.
CPCD, IR:Br., 1959. - Cônsul de Terceira Classe, 9 de junho de 1960.
Segundo Secretário, merecimento,~ de abril de 1964.
Primeiro Seci'etário,-rnerecimento, 26 de junho de 1969.
Conselheiro, merecimento, r• de janeiro de 1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 9 de dezembro
de 1975.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 24 de julho de
1980.
Assistente do Chefe da Divisão de ComuniCações, 1960.
Assistente do Chefe do Departamento Consular e de Passaportes, 1961.
Chefe, substituto, da Divisão de Propaganda e Expansão
Comercíal, 1962.
_
___
Chefe da Divisão de Coopeiação 1nte!CciUai.- 1970i71.
Diretorda Divisão de Segurança e Infoimações, 1971/81.
Chefe do Departamento de Comunicação e Documentação,
1981184.
Roma, Terceiró Secretário, 1963/64.
Roma, Segundo Secretário, 1964/66.
Washington, OEA, Segundo Secretário, 1966/68.
Santo Domingo, Segundo Secretário, 1968/69.
Santo Domingo, Encarregado da Seção Consular, 1968.
Santo Domingo, Encarregado de Neg6c:jos, 1968/70.
Santo Domingo, Primeiro Secretário, 1969/70.
Milão, Cônsul-Geral, 1984/88.
__
Quito, Embaixador ,!989/94.
Exposição de Livros e Discos Brasílt~iros, Bllerlos Aires:
1961 (delegado).
Feiras de Hannover e Milão, 1962 (delegado).
V Sessão do Grupo de Estudos da FAO sobre coco e seus
produtos, Roma, 1963 (observador).
_____ _
_
Conferência da ONU sobre Viage~s_ Ipi~acionais e Turismo e Assembléia Geral da UIOOT, Roma, i963 (observador).
I Sessão da Comissão' Mista para o AcOrdo Cultural Brasil~
Itália, Roma, 1965 (assessor).
-·
Reunião dos Chanceleres Latino-Americanos, Nova Iorque,
1966 (assessor).
III Reunião da CIE, Buenos Aires, 1967 (assessor).
XI Reunião de Consulta e Ill Reunião de Chanceleres da
Bacia do Prata, Buenos Aires, 1967 (assessor}._
Grupo de Trabalho para organização e execução das cerimônias de posse do Presidente da República, Brasília, 1974.
Integrante da comissão d~ ExameS Vestibulares ao
CPCD!IRBr., 1976.
.
Membro da O:>mitiva Oficial das visitas do Presidente da
República ao Chile ( 1980), à França, a Portugar, à República Federal da Alemanha e ao Peru, 1981.
A disposição do Presidente do Equador, em visita oficial ao
Brasil, 1982.
Missão Especial do Brasil às cerimônias de ·posse do Presidente da Bolívia, La Paz, 1982 (membro).
Presidente da Banca Examinadora dos IV, V, VI e Vll Cursos de Altos Estudos (CAE), 1982 e 1983.
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficiai; Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico. Grande Oficial, BrasiL
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito de Brasflia, Grã-Cruz.
O Embaixador Adolpho Correa de Sá e Benevides se encontra nesta data no exercício de suas funções de Embaixador 9o
Brasil junto à República do Equador.
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(Gilda Maria Ramos Guimarãe-s), Chefe do Departamento
do Serviço Exterior. , _
·
(À Comissão de Relações EXteriores e Defesa Nacional.)
MENSAGEM N• 105, DE 1994
(No 140/94, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 84, inciSo VIl, da ConStituição
Fed_erill, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58,
do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 93.325, de 1~_de outu~
bro de 1986, no art. 39, inciso I, alínea a, e no art. 40 do Anexo I
ao Decreto n• 99.578, de !O de outubro de 1990, submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, -que-desejo fazer, _c~o $e:nhor Synesio Sampaio· GoeS Filho, Ministro de-Primeira CiiS.Se, da
Carreira de Diplomatá, para exercer o cargo_ de EmPaixador _do_
Brasil junto à República da Colômbia.
_ .
_
·-=
Os méritoS do p:mbaixad~~- Synesio Sampaio Goes Filho,
que me induziram a escolhê~lo para o desempenho dessa elevada
funçãO, Constam da anexa fnformação do Ministério dã.s Relações
Exteriores.
Brasília~ 23 de fevereiro de 1994~ - I~ar Franco.
INFORMAÇÃO

Curriculum Vitae
Embaixador SYNESIO SAMPAIO GOES FILHO
- -ltu!SP, 13 de junho de 1939. _
_
Filho de Synesi? Sampa~o Qq_es e Maria José Rodrigues
Sampaio.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FO~üSP/SP,
CPCD,IR:Br.
Curso de Práticá Diplorriática e Consulaí-, IRB(. _Curso de
Aperfeiçoamento para Chefes de SECOM. Curso de Pó~:-gradua
ção em Coméréio 1riterilaciO-nãi:-Nrrnistério d~ ~9noffiúl d~ França, Paris. CAE, 1Rl3r. .
.
Terceiro S_ecretário, 24 de outubro de 1968.
Segundo Secretário, antig_üidade, 5 de ml\io de.l972.
Primeiro Secretário, merecimento, 21 de dezembro_~e 1976.
Conselheiro, me~ecimt:nto, 12 de dezembrO d~ 1979. _
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 22 de junho de
1983.
.
.
Ministro de Prinieira Class.e, merecimento, 20 de dezembro ·
de 1991.
.
.
Assistente de Chefé da DIViSãO ·ae COopéfação- Técnica,
1968/69.
.
Assistente do 'secretário-Geial de Política Exterior,
1969/71.
Adjunto do Ceiimonial, da Presidênclá da República,
1979/81.
Chefe de Cerimonial da Presidência da República, 1981/85.
Introdutor Diplomático, 1990.
Chefe do Gabinete, SUbstituto, do Ministro de Estado,
1990.
Secretário de Relàções ccirii o Congresso, 1990/91.
Chefe do Cerimonial, 1991/92.
Chefe úo_Gabi~e~ dO-~iinisb-o d~ E:sbdo- da~ Rehções Exteriores, 1992/93.
Chefe do Gabinete do Ministro daFazenda, 1993/94.
Paris, Terceiro Secretário, 1972.
"' - · ·
Paris, Segundo Seeretário, 1972/75.
Lima, Segundo Socretárfo, 1975176.
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OFÍCIOS DE MINISTROS DE ESTADO

Lima, Pririleiro Secretário, 1976n9.
Lima, Encarregado de Ne.gócios, 1979.
Londres, Ministro-Conselheiro, 1985/89. _

Assembléia Geral Extraordinária da UIOOT, México, 1970
(membro).
Reunião da Comissão Mista Brasil-França, Paris, 1973 (as-

sessor).

_

_

_

__

Reunião da OCDE sobre CoOperaçãO na Promoção _de Exportação dos Países em Desenvolvim~nto,_ \975 (0tJservador-ad-

junto).

.

.

ConferênCia dos MinistrOs da:s

.. .

Fevereiro de !994

..

. ·

,

R.eraÇ&s E":teriore~ dos ~ai

ses Não-Alinhados, Lima, 1975 (assessOr do obSerVador).

Ill Sessão da Comissão Mista Ec_f?D~D1jca e -de CooperaÇãO

Técnica Biasii...:.Peru,lima, t"976 (menlbro).
Reunião do ECOSOC sobre EmPresas Transnacionais,
Lima, 1976(membro).

Reunião Latino-AmeriCaltá sóbre-C()opeciÇ~o~téCD.ica entfe

PaíseS em Desenvolvimentô~ Limá, ·197K(chere).

Reunião RegiOnal Prepaiit6rra: p-ara ã AffiérlCã L3till3 e O
Caribe da Conferência da ONU sobre a Água, Lima, 1976 (mem-

No 7/94, de 28 de janeiro último, do Ministro da Cultura,
encaminhando informações sobre os quesitOs -Constantes do Requerimento 0° 1.394, de 1993, de autoria do SenadOr João Rocha~
N° 39/94, de 2 do corrente, do Ministro do Meio Ambiente
e da Amazônia Legal, encaminhando informaÇõe-s sObre Os quesitos constantes do Requerimento no 1.402, de 1993, de autOria do
Senador João Rocha; e
N° 56194, de 25 de janeiro último, do Ministro-Chefe da' Secretáricl-de_ASsuntos EstratégiCos da-PresidênCia da República, encaminhando informações sobre os quesitos const;;t_ntes do
Requerimento no 1.412, de 1993, de autoria do SenadÕi João Rocha.

AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO .
N°s 16 e 58/94, de 13 e 19 de janeiro último, dos Ministros
da Previdência e Assistência SoCial e da Justiça, encamlnh"ãndo informações sobre os quesitos constantes dos Requerimentos n°s
1.405 e 1.401. de 1993, ambos de autoria do Senador João Rocha.

As informações foram encaminhadas, em cópias,
aofeqilerente.- - --- - - · ·

bro).
Comitiva brasileira ao encontro dos Presidentes do Brasil e

O Requerimento vai ao Arquivo.

do Peru, Tabatinga, 1976 (membro).
Comitiva nas viage·ns 'ollciiíS do Presidente da República:

Venezuela (1979); Argentina (1980); França \]981); Portugal
(1981); Peru (1981);-&taifos Urudos da América (f982-e 1983);
Canadá (1982); México (1983); Ni~ria (1983); Senegal (1983);
Argélia (1983); Guiné-Bissau (19g3); Cabo Verde (1983); China
(1984); Japão(l984); Bolívia (1984) e Paraguar(f984). · · ·

OFÍCIO DA MINISTRA DE ESTADO DO
BEM-ESTAR SOCIAL
-

As informaÇões foram encaminhadas, ~m cópias,ao requerente.

Ordem do Mérito Naval, Cavaleiro, Brasil.
Ordem do Mérito Militar,--Qficial, Brasil.

O Requerimento vãl GO Arquivo.

OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS

Ordem do Mérito Aeronáutico, Oficial, BTasil.

Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha do Pacificador, Brasil.
Ordem do Mérito Brasília, COmenóador, Brasil.

N° 7/94, de 21 do corrente, comunicando o arquivamento

do Projeto de Lei do Senado no 361, de 1989 (n° 5.965/90, naquela
Casa), que define como criine cOiitra a administração púbiicà -ÕSC
atos que menciona, e dá outras providências.

Medalha Cruz de João Ramalho, São Paulo, Brasil.

Encaminhando à Revisão do Senado
das seguintes matb~ias: -

Medalha de Honra da Inconfidência, Brasil.
Ordem de FranciscO Miranda, Tercerra-ctasse; VeneZuela.
Ordem do Sol, Comendador, Peru.
Ordem do Mérito, Comendador, Repdblica Federal da Ale-

panha.

·
aq~cj_grafos

PROJETO DE LEIDA CÂMARA
N° 2, DE 1994-COMPLEMENTAR
(No 181/94-Complementar, na Casa de origem)

Altera a redação da alínea b do inciso I do art.
1° da Lei Complementar n° -64, de 18 de maio de
1990, para elevar de três _para oito anos o prazo de
inelegibilidade para os parlamentares que perderem
o mandato por falta de decoro parlamentar.

manba
Ordem Nacional do Mérito, Oficial, República Francesa.
Ordem ao Mérito por Serviços Distiriguidos, Oficial, Peru.
Ordem Mexicana da Águia Azteca, Comendador, México.
Ordem Nacional do Mérito, Comendador, Equador.
Ordem do Sol Nascente, Terceira Classe, Japão.
Ordem de Isabel a Católica ("Encomiei:ida de numero"), Es-

--

ciais sobre os quesitos conStantes d-o -Reqúerimento n° 1.404, de
I99'J, de aUtoria do Senador' João Rocha.

Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.

Medalha Mérito Santos Dumont, Brasil.

-

1"-r' I/94, de 11 do corrente, encaminhando informações par-

O Congréssõ Nacional decreta:
Art. 1o A alínea b do inciso I do art. I o da Lei Complementar D 64, de 18 de março de 1990, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1° São inelegívei:S:
I .. " .......................... ·-• .....,................................ ·"'·"···· ....... ..
0

Ordem da Nigéria, Oficial, Nigéria.
Ordem do Marrocos, Marrocos.

O Embaixador SYNESIO SAMPAIO GOES FILHO se encontra nesta data no exercício de suas funções de Chefe de Gabinete do Ministro da Fazenda.
-

b) Os memhros do Congresso Nacional, das Assembléias
Legislativas, da Câmara Legjslati_va e da::; Câmaras Municipais,
to do Serviço Exterior
-- - que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na- disposto nos incisos I e II dó art. 55 da Constituição Fedefal, d_o~ _
dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituiçõcional.)

(Gilda Maria Ramos Guimarães) •. Chefe do Departamen-
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es Estaduais e Leis OrgâníàS-dõs !Vfimlclpios·e dÓ Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 (qito) anos
subseqüentes ao término da tegisJatura."
Art. 2° Esta lei complementar 6iitra
vigor na data de sua
publicação:
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

em

LEGISlAÇÃO CITADA
CONST!TOIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

'

.............................................................._..........:.__:,.::............-......

___

Da Organizaçilo dos Poderes

.....................___, .. ..

~ ~·-······-·~·---·-·-·-·----~.~

SEÇÃOV
Dos Deputados e dos Senadores

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

N-a segurança interna do País;
V- a probidade na adminístração;
Vl- a lei orçamentária;
vn - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.

........................:.....

___

__._.......~ ............

-....

;~

....:.................... : .... ~ .......

LEI COMPLEMENTÀR NO 64, DE 18 DE MAIO DE 1990
Estabelece de acordo com o art. 14, § 9° da
Coos_tituiçãO Federal, casos de inelegibilidade, prazos
de cessação e determina outras providêodas

TÍTULO IV

CAPiTULO i
Do Poder Legislativo

Sexta-feira 25 827

..........--...:.-....:

O Presidente da República,
FaçO saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
·Art. ] 0 São iildegív'eis:
I - para qualquer cargo:
a) os ina1istáveis e Os analfabetos;
b) os membros do Congresso N acionai, das Assembléias
Legislativas. da Câmara Lygislativa e das Câmaras Municipais que
hajam perdido os respectiVos mandatos por infiingêrida do -disposto no art. 55, I e II, da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre_ fl_erda de mandato das Constituições· Estadllals e
Leis Orgânicis dÕs- Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 3 (três) anos subseqüentes ao
término da legislatura;

~--..;;,.,._,....;,:..~........ ~ ... ~ ..... ~.;:_~;__
Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:
I- desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica d_e direito
público, autarquia, emPresa pública, sociedade de economia misça
...............- .............. - ...- ..................... ~ ...........-...,......._.4.:.;..~-~ ... ...:....... ~ ..
ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o
.,.,.,, ,,,.,,,_.._.,_.,...._,.....,;, _ _
..._..,..,,.,.,.,,,;;J.:,; •• :;u; •.,., .. .l..,• .-.olo...._,,.,_,;,;;.,_.,.,,.,.,.
contrato _obedecer a cláusulas uniformes~
REGUMENTOINTERNO
b) aceitar ou exercer cargo~ funç-ão ou empregQ remun~ra- DA
do, indu si ve os de que sejam demissíveis ad nu tum, nas entidades
CÂMARA
DOS
DEPUTADOS
constantes da alínea anterior;
II- desde a posse:
Aprovado pela Resolução n• 17, de 1989 e alterado peJas Resoluções D0 S 1, 3 e 10, de 1991; 22 e 24,
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa
que goze de favor decorrente de contrato coni pessoa jurídica de
de 1992; 25 e 37, de 1993.
direito público, ou nela exercer função remunerada;
·····················--·~- ...................
..-----··---····--······ ........ ..
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nuTfTULOV
tum nas entidades referidas no inciso I, a~ _
Da Apreciação das Proposições
c) patrocinar causa em que seja intereSsada qualquer das en................... ., ..._ ,.. ,_._._~
.............~...:... ; ...... ~~.-.. ::. ....
tidades a que se refere o inciso I, a;
d) ser titulares de mais de um cargo ou manc4lto público
CAPITULO V
eletivo.
Do Decoro Parlamentar
Art. 55. Perderá O rriandato o Deputado ou ;;enador:
Art. 244. O DeputadO que descumprir os deveres inerentes a
I - que infringir qualqUer ctãS- pfolbições estabelecidas no
seu mandato, ou praticar atp que afete a sua dignídacte.-eStará sUartigo anterior~
jeito ao processo e às medidas disciplinares previstas neste regiII - cujo procediinerito for declarado incompatível com o
mento e no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que poderá
decoro parlamentar;
definir outras infrª-ções e pena1idades, além das seguintes:
......... ~.................................=··'""·-·"·;_ ........ _,_~............ ~.............- - .
I - Censura;
CAPÍTULO II
II - perda temporária do exercício do mandato, não exceDo Poder Executivo
dente de trinta dias;
· III- perda do mandato.
§ 1° Considera-se atentatório do decoro parlamentar usar,
SEÇÃOIII
em
discurso
ou proposição, "de expressões que configurem crimes
Da Responsabilidade do
contra a honra ou contenham incitamento à prática de crimes.
Presidente da República
§ 2° É incompatível com o decoro parlamentar:
Art. 85. São_ crimes _de responsabilidade os atos.. do PresiI- o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas a
dente da República que atentem contra a Constituição Federal e,
especialmente, contra:
- - - - membro do Congresso Nacional;
II- a percepção de vantagens indevidas;
I- a existência da União;
a prática de irregularidades graves no desempenho do
II -o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Min.istério Público e dos Poderes constitucionais das mandato_ ou de en~_~os dele de~rrent~s.
................. ................ .. .......... ,.............................................
_
_ --·
unidades da Federação;
rn- o exercício dos direitos políticos-, hldlvídüáis-e sociais; .......... ~..........-~.................................................. -~---.........: ·..:....-...

--

__

_ __________

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

m-

-

___

~

..

-~
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(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 3, DE 1994
(N" 379/91, na casa de -iiiigemr
Dispõe sobre o processo de questionamento da
legitimidade das contas dos Municípios (Constituição
Federal, art. 31, § 3°) e dá outras providê-ncias.
O Congresso Nãdõnã.rdecreúi:
_
___
_
Art. 1° Vencido _o prazo·fixado_em lei municipã.~ para que o
Prefeito e crPresrcretúe da Câmaia de- VeieiClOres cOloquem as
contas do Município à disposição dos contribuintes (Constituição
Federal, art. 31, § 3°), poderá qualquer cidadão, que prove sua
condição de eleitor, propor ação para promover o ressarcimento do
erário das quantias em que tenha sido prejudicado, bem como para
pleitear a anulação ou a declação da nulidade de atos ou omissões
lesivos ao património pt'í.biico, bem co11ro a devida reparação.
Parágrafo único. Con-sideriun-se lesivos ao· património piiblico, sob _os aspectos da legalidade, moralidade e cconomicidade,
os atos _e omissões da autoridade, que, sem justa causa, acarretem
prejuízo ou deixem de proporcionar ganho ao erário municipal ou
aos bens imateriais ou materiais de propriedade ou sob a guarda do
Município.
Art. 2" Os pressupostos de fato, o processo e o julgamento
dar-se-ão na mesma forma, termos, prazos e condições previstos
na legislação referente à ação popular (Lei n° 4.717, de 29 de junho de 1965, arts. 1" a 22).
Art. 3° Em caso de falta de exposição ampla das contas ao
exame dos cidadãos, poderá ser requerida, nos tennos do art. 1°,
sejam de imediato colocados à dispOsição- dos contribuintes os documentos respectivos, sob pena de ao Prefeito Municipal ou ao
Presidente da Câffiara d6 VereadõrCS !ecalcití:ante, conforme· se
trate de contas do Poder Executiiio ou do LegiSlativo, ser corninada multa diáriã, riãO Tnfeiioi a -ünl-tríiésimO por Ceiifô da receita
prevista no último orçamento mtilliciPai,-Corrliida monetariamente.

Parágrafo único. Para os fins desta lei, equipara-se à falta a
apresentação incompleta ou de forma que não resguarde a fidedignidade da cronologia ou a idoneidade dos fatos escriturados.
Art. 4° Quando a lei municipal nã-o previr a data da colocação das contas à disposição de todo _e_ qualquer contribuinte, o termo inicial do prazo de sessenta dias ininterruptas setá o primeiro
dia útil do mês de março do ano subseqüente ao exercício de competência respectivo.
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições- êm Contrário: -LEGISlAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
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temas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma
da lei.
§ 3° As contas dos MunicípioS ficarãõ, dUrante sessenta
dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciaÇão, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos
tennos da lei.

(À Comissão de Assuntos Econômicos)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 4, DE 1994
(N"1.026!91, na Casa de origem)
Regulamenta o disposto no § 2" do art. 176 da
Constituição Federal e altera dispositivos do DecretoLei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967 - Código de
Mineração, adaptando-o às nonnas constitucionais
vigentes.
O Congresso Nacional decreta:Art. 1o O art. I I do DecretoLei n° 227, de 28 de fevereiro d~) 967, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.ll ............... :.......... :..................--. .. :..........- ...·--········

b) o direíto à participàÇiio do proprietário do solo nOs resultados da lavra.
§_i o A participação de que trata a alíriea b do caput deste
artig9 será de ~0% (cinqüenta por cento) do valor total devido aos
Estados, DiStrito Federal, Municípiõs e_ órgãos da admínistração
direta da União, a título d~ compensação financeira peJa exploração de recursos mineiaís~ coriforrile previsto no capui do art. 6° da
Lef n° 7.990, de 29 dezembro de 1989 e no -irt. 2~ da Lei n°
8.001. de 13 de março de 1990.
§
O pagamento da participação do proprietário do solo
nos resultados da -lavra de recursos minerais será efetuado mensalmente, até o último dia útil do mês subseqüente ao do fato gerador.
devidamente corrigido pela taxa de juros de referência, ou Outro
parâriletro que venha a substituí-Ia.
§ 3o O não::.cumprimento do prazo estabelecido no parágrafo anterior implicará correção do débito -pClã variação diária da
taxa de juros de referência, ou outro parâmetrõ que Venha a substituí-la, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10%
(dez por cento) aplicada sobre o montante apurado.
Art. 2° O art. '79 do Decreto-Lei n° 227, de 28 de fevereiro
de 1967, passa·avigCifã.r com a seguinte redaÇão:

de

zo

"Art. 79. Entende-se por Empresa de Mineração,
para Os efeitos deste Código, a flrma ouSóc;iedade constituída sob as leis brasileiras que tenha .sua sede e administração no Paj's, qualquer que seja a sua fonnajurídica,
com o objetiva: p_rindPai de reã1iz_ar exPloração e aproveitamento de jaZiaãS Ininerais no território nacional.
.. c

TÍTULOill
Da Organização do Estado

CÂPÍTULüiVDos Municípios
Art. 31. A fiscalízação do MunicípiO sefá exercidã pelo Poder Legislativo Municipal, mediante ci:iritroie CXtemo~-e peló·s sis-

§ 2° O_ Controle efetivo da finna ou sociedade a
que se refere eSte artigo. deverá es_tar em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no País ou de entidades de
direito público interno, entendendo-se por controle efetiã titi.iliuidade da maioria de seu cãPital
votante e o exercício, de fato ou de direito, do poder de-- cis6riõ para-gerir suas atividã.des

Võ-aa-empreSa

§ 3o A Ílplla indi vídual s6 podefá ser Constituída
por brasileiros.''
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rimento da ernpresajll Constituída apresentado ao DNPM, acompanhado dos_ seguintes elementos de instrução e de prova:
§ 1o As pessoas jurídicas estrangeiras comprovarão sua per·
sonalidade, apresentando os seguintes documentos, legalizados e
. traduzidos:
a) escritura ou inStrumento de Constituição;
b) estatutos, se exigidos, no país de origem;
c) certificado de_estarem legalmente constituídos na forma
das leis do país de origem.

Art. 3° Esta lei _entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogamwse as disposiç
ões em contrário.

lEGISlAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
•••••ooO<•••ooooo••••••o•ooooo-•-.. ···-·-H-··--··•••••••...:o~o-•••o•ooOOO•••••OOOOOOOooo..;.•_O

TÍTULO VII

••• ' .-,' -~· . . . . . .-................... ~·····' õ ...... '

-~ .:. .......-••••••••••••• ~ . . . . . . .-~······~···...:. • ..;... •• ; •••• ~ -~

•••• , ......................................................................... ~.~--;hõ~.;.. ... ;;:.::....... .:i...

Da Ordem Econômica e Financeira

(À Comissão de Assuntos Económicos.)

CAPÍTULO!
Dos PrincfpToS
da
Atividade Econôm.ica

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 5, DE 1994
(N" 1.602/91, na Casa de origem)

-aerrus

Dispõe sobre o parcelamento de débitos para
FundO de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, dos órgão que especifica.

................. ~.-.············-·~··-... ;_·-·-·-·'--···---.......=-~····.,.--.....=-À'-~·····

· Conl- o

Art. 176. Asja,zidas, em lavra ou não1 e demais rec;~rsos miw
nerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade
distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e
pertencem à União, gara_ntida aq concessionário a propriedade do
produto da lavra.
-

e

. • ....... '""·-················ ..•••••.., .. •• ···-·· .; •. ····-·•·•~··•·••~ .....--...~......-.' .. - L...: ... ,;;~.

DECRETO-LEI N" 227,
DE 28 DE FEVERÉ!RO DE 1967

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

Dá nOVa redação ao Decreto-Lei número 1.985
(Código de Minas) de 29 de janeiro de 1940
~··-----~·---~~-----·
•• + ....... ..-_ •••••••••••••••••• -

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

CAPÍTULO I

··············-·········~~~:.~~.:::~~-~:!:~~r~s

~·..

..._._
Art. 11 Serão respeiados na aplicação do regime de Autorização e Concessão, subordinados aos preceitos deste Código:
a) o "direito de prioridade", que é a precedência de entrada
do requerimento no DNPM, pleiteando a autorização de pesquisa
ou concessão- de lavra designando-se por "prioritário" o respectivo
requerente.
b) o "direito de participação nos resultados da lavra", que
corresponde ao dizimo do impoSto úpicõ ·sobre minerais, aplica-se
às concessões outorg<~.da$ após 14 de março de 1967.
0

: . - - , ; . . •• . : . -. . . .

O Congressõ Nac~Oilii decretai
_ ~__
Art. 1o Fica a Caixa Ecoiiômlca Federal autoriz"ãda a consolidar efetuato parcelaffientO dos débitos dos órgãos das administrações díre~a. indireta e fundaciooal da União, Estados e
MUnicípios, inclusive cfas empresas a eles ligadas, par~ co,m o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -_:FGTS. ·
Art. 2° Os débitos a que se refere o artigo anterior poderão
ser p-agos em até 25 (Vijtte _e cinco) anoS, Corrigidos nos_ mesmos
índices_ fiXados para atualização dos depósitos de poupa!iça__ e
acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano.
.
Art. 3° Os órgãos 'e empresas interessados deverão requerer,
no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação desta
lei, à Caixa EconôniiCa Federat, ·a consolidação e posterior parcelamento d~ seus débitos, _ressa)~ado o diSQ{)sto no inciso IX do art.
5" da Lei n• 8.036, de !I de maio de 1990.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

,

Art._5° ~evo~a~-~e as_~s_pos~ç~~,~ ~!11,~on~~io:
lEGISlAÇÃO CITADA

-__ ---

LEI N" 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre o Fundo de Garantia de?_ 'fempo
de Serviço e dá outras proVidê-ncias.

O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional d~creta e eu s~nciono a Seguinte lei.
Art. 1° O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
instituído pela Lei n° 5.107, de 13 de setembro de 1966, passa are••• ······-······~·~-····---··-·~ .................... _,_,.....__ • _ '"'--'-'-'"""W''"k-,.-;,;. ....... ~.;.: •• -ger-se por esta lei .
Art. 2° O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinCAPÍTULO VII
culadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporaDa empresa de mineração
dos, devendo ser aplicados com atualização monetária e jui"os, de
Art. 79 Entetide-Se por empresa de mineração para os efei- modo a assegurar a cobertura de suas obrigações.
tos deste Código, a firma ou sociedade constituída e domiciliada
§ 1o Constituem recursos- iricorporados ao FGTS, nos terno País, qualquer que seja a suaformajurfdica, e entre cujos obje- mos do caput deste artigo:
tivos. esteja o de realizar aproveitamento de jazidas minerais no
a) eventuais saldos apurados nos termos do art. 12, § 4°;
território nacional.§ 1o- Os Componentes da firma ou sociedade a
b) dotações orçamentárias específicas;
que se refere o presente artigo podem ser pessoas físicas ou jurídic) resultados das aplicações dos recursos do FGTS;
cas, nacionais ou estrangeiras, mas nominalmente r~pres_entadas
d) multas, correção monetária e juros moratórias devidos;
no instrumento de constituição da empresa.
e) demais receitas patrimoniais e financeiras.
·- "
§ 2°- A fmna -individual só poderá ser constituída por brasi§ 2° As c.ontas vinculadas em nome dos trabalhadores são
leiro.
absolutamente iro penhoráveis,
Art. 80_ A empresa de mineração, para obter outorga do diArt. 3° O FGTS sefá regido segUndo noérnas e díretrizes esreite: de pesquisar ou lavrar jazida minerai, ou exercer atividade de tabelecidas por um Conselho Curador, integrado por três represenmineração no País, depende de autorização para_funcionar, c~nfe
tantes da categoria dos trabalhadores e três representantes da
rida por AI vará do Ministro das Minas e Energia, mediante reque- categoria dos empregadores, além de um representante de cada
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uma das seguintes entidades: Ministério da Economia, Fazenda e
P1anejamento, Ministério do Trabalho e da Previdência SoCial, Ministério da Ação Social, Caixa Econômica Federal e Banco Central
do Brasil.
§ 1o A Presidência do Conselh() CuradOr _!erá exerclâa pelo
representante do Ministério do 'frabalho e da P!evidênda Social.
§
Os órgi\os- ofiçiàis far-se-ão re-presentar, no caso dos
Ministérios, pelos Ministros de Estado e, no caso dos demais órgãos, por seus Presidentes, na qualidade de membros titulares, cabendo-lhes indicar seus suplentes ao Presidente do Conselho
Curador, que os nomeará.
§ 3° Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus respectivos suplet!_tes serão_ indic<~:4os_ pe_la~ respectivas
centrais sindid.is -e coiifCdefã.Ções nacionais e· nomeados pelo Ministro do Trabalho e da Previdência Social, e terão mandato de 2
.
anos, podendo ser reconduzidos_ uma t1nica vez.
§ 4° O Conselho Cuçadçn: rcunir-se-á ordinariamente, a cada
bimestre, por convocação de seu Presidente. Esgotado esse período, não tendo ocorrido convocação, qua_~quer_ de sells membros poderá fazê-Ia, no prazo de quinze diã.s. Havendo neceSsidade,
qualquer membro perderá convocar reunião_extrã.ordinária, na forma que vier a ser regulamentada pelo ConselhO-C-urador.
§ 5° As decisões do Conselho serão tomadas com a presença, no mínimo, de sete de seus membros, tendo o Presidente. voto
de qualidade.
§ 6° As despesas porventura exigidas para o comp~c_imen
to às reuniões do CoriSelho constituirão -ôhus _das respecfiVâs entidades representadas.
§ 7° As auSênciás ao_ trabalho dÓs_ réprCsCflú\ntes dos trabalhadores no Conselho Curador, decoiTentes- das atividades desse
órgão, serão abonadas, computando-se comO jofnada efetiVaniente
trabalhada para todos os fins e efeitOs tegafs.
_ _
. - -§ go Comp"etírá ao -MiniStêfío- dó~trabalho da Pi·evidência
Social proporcionar ao Conselho Cuúi.dor os meios-necessáriOs·ao
exercício de sua coml?etên?ia, .Pa~a o _qu_:,5()~t~~E?D?- urpa Secretaria Executiva do Conselho Curador do FGTS":"§ 9o Aos membros do Conselho Curador, ilegível representantes dos trabalhadore_s, efetivos e suplentes, é_ assegurada a estabilidade no empregO, da nomcaç~o até um ano apóS o término do
mandato de_ representação,_ somente podendo ser demitidos por
motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo sindical.
Art. 4° A gestão da aPlicação do FGTS ~tirá efetuada peJo
Minis_tério da Ação Social." cabendo à Caixa Ec6riôinica fed,efàl CEF o papel de Agcnle Operador.
Art. 5° Ao Conselho Curador do FGTS córúr)cte:
I - estabdccer as diretrizes e os progr~mãs de a]oçação de
todos os recursos do FfGS, de acordo com os critérios detirlidos
nesta lei, em consonância éoni a política nacion·át de desenvolvimento urbano e as políticas setoriais de hii.biütÇão popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana estabelecidas pelo Governo
Federal;
II - acompanhar c avaliar a gestão econômica e financeira
dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos
programas aprovados;
Ill - apreciar e aprovar os programas anuais e p1urianuais
doFGTS;
IV -pronunciar-se sobre as contas _do FGTS, antes do seu
encaminhamento aos órgãos_ de controle interno para os fins legais;
V --adotar as providências cabíveis para a _correção de atos
e fatos do Ministério da Ação Social e da Caixa Econômica Fede-
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ral. que prejudiquem o d~sempenho e o cumprimento das finalidades no que concerne aos recursos_do FGTS;
VI:- dirimir dúvidas quanto à apUca:çao das normas regulamentares, relati'\(as ao FQTS, nas_fl)atérias de sua competência;
vn- aprovar seu -regimento inte,rno~
VIU-: fi~ar. as not}n~s e valoreS de remuneração do Agente
Operador e dos Agentes Financeiros;
IX - fixar critérios para parcelamento de recolhimentos em
atraso~

X - fixar critério e valor de remuneração para o exercício
d:;t fisGalização;
·
.
XI- divulgar, .no Diário Oficial qa_ União, todas _as deci&õ.es proferidas pelo Conselho, bem como as contas do FGTS e .os
respectivos pareceres emitidos.
Art. 6° Ao MinistériO da Ação "Sõdill, na qualidade de gestor: da aplic~ção do FGTS... c.QmjJete: I - praticar todos os atos necessários à gestão da aplicação
do Fundo, de acordo_ com .as dlretrizes e programas estabelecidos
pelo Conselho _Çurador;
II - expedir atos norma ti vos relativos à alocação dos recurso.s para. implementação dps programas aprovados pelo Cop.1?elho
Curador;
,
ID - elaborar orçamentos anuais e planos plurianuais de
aplicação.dos recursos, discriminando-_os .por Uriidade_ da Federação, submetendo-os até· 3 Fde julho aõ- COllsdho CuradÕ:i--do -FU.flçlo;.

IV. - acompanhar. ~ exec1-1ção dos programas de habitação
popular, saneamento básico e infra~estrutura urbana, decOrrentes
de aplicação de recursos do FGTS, implementados pela CEF;
V.- submeter _à apr~iação do Conselho Cuiador as contas
dpFQTS;
····~--· •.. - -·
, ...
Y! ~ subsidiar p .Conselho ,Cu,raQor ,com estudos téc;nlG_os
necessários ao aprimorarriento operacional dos programas-de .h,a.l;litação popular, saneamentO bá::;ico infra-estrutura urbana;
VII -·def1nir as meJas a serem al9ançadas nos prograrpas de
hab.itação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana.
Art. 7°; À Caixa EcOnômica Federal. na, qualidade de.Agente
__ - ---. _.
Operador, cabe:
_ _
I - centralizar os recursos do FGTS, manter e controlar as
contas yincul~das, e ~mjtjr regularmente p~ extratos individuais
correspondentes às contas vincvladas_e partj.cipar da red~ arr~ç:a,da
dora dos recursos do,FGTS;. ,
II - expedir atos normativos referentes aos procedimentos
administratiy_o-operacionais dos bancos depositários, dos agentes
financ~irQ~. ,Çlps empregacjores e dos trab~alh.a.dores, integrantes do
sistema.do FGTS~.
· ·
m - definir os prOcedimentos operacionais necessários àexecução ~os programas de habitação popular, saneamento básico
e infra-estrutura urbana •. e.St.abeleddos pelq Conselho Curador com
base nas nprmas_e <Jiretr;izes de aplicação ~laboradas pelo Ministério da Ação Social;
IV - elaborar as análises jurídiêa e e_conômiCo~fJ,DanCeira
dos projetas de habitação Popular, infra-estrutura urbana e saneamento básico a serem fmanciados com recursos do FGTS;
V-- emitir Certificado de "Regularidade do FGTS;
VI - elaborar as contas do FGTS, encaminhando-as ao Ministério da Ação-Social;
__
_
Vll- implementar os a tos emallados do MinistériO da Ação
Social relativos à alocação e aplicação dos recursos do FGTS, de
acordo com as direstrizes estabelecidas pelo Conselho Curador.
Parágrafo único. O_ Ministério da Ação Social e a- Caixa
Econômica Federal deverão dar pleno cumprimento aos programas
anuais em andamento, aprovados pelo Conselho Curador, sendo
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que eventuais alterações somente poderão ser ptõcessadas median-

te prévia am.iêiiCía" daq-uele colegiado.

_

..

__ _ _

Art. 8° O- Ministério da Ação Social, a CaiXa Econômica
Federal e o Cóilselho Curador do FGTS serão responsáveis pelo
fiel cumprimento e observância dos critéi10S--esta6-elecidos neSta
lei.
Art. 9° As aplicações com recursos do FGTS- poderão ser
realizadas diretamente pela Caixa EconômiÇa Federal, pelos de-

mais órgãoS integi3ntes- dO Sistema Finanêeiiõ dã H:ibitaÇão SFH
e pelas entidades para esse fim credenciadas pelo Banco Central
do Brasil como agentes financeiros, exclusivamente segundo critérios fixados pelo-Conselho Curador. e:rn operações que preencham
os seguintes requisitos:
·
I- garantia real;
II- correção monetária igUal-à das cOntas vinculadas;
III - taxa de juros média mínima,· po?ProJéiO, de três por
cento ao ano;
N- prazo máximo de vinte e cinco-anOs;: _
§ 1° A rentabilidãde média das aplicações deverá ser suficiente à cobertura de todos_ os custos incorridos pelo Fundo_ e ajnda
à formação de reserva -téCnica para() atêltdirilentO-de-gast~s eventuais não previstos, seDâo da Cãixa Econômica H~derai o risco de
crédito.
§ 2° Os recursos do F'GtS de-Verão sb- aplicados em habitação; saneamento básico e inffa:..estrirturã: urbãni. AS-disponibilidades fmanceiras devem ser mantidas em· volume que satisfaÇa as
condições de liquidez e remuneração· míriimà -neceSsáiia· à' preservação do poder aquisitivo da moeda
·
§ 3° O programa de aplicações deverá_ ·destinar, no mínimo,
sessenta por cento para i:nvestiment~~ em habitação popular.
§ 4° Os projetes de safleamento básico e infra:..estrutura urbana, financiados com recursos do FGTS; âeverão ser comple·_
_
mentares aos programas habitacionais.
§ ~Nos financiamenfó.S conCedidOs pessoa jurídica de diieito público será exigida garantia real· ou vinCUlação de receitas.

a

Art. 10. O Conselho CuradOr (ilegível) diretfiú:s e ~stitbele
cerá critérios téCnicOs pafá 'às· àplicações e cUTSos doFGTS, visan~E

.

.

I- exigir-a participaÇão dOS_ contiãiãiiies de finanCiamentos
nos· inVestimen(os a sérém realizados;
II - assegurar o curiiprimento; pcir'Pãrte dOs contrátantes
inadimpierites, das obrigações decorrentes dos financiamentos obtidos;
m - evitar distorções na aplicação entre as regiõeS dO País,
considerando para tanto a demanda habitacional, a população e
·
outros indicadores sociais.
Art. 11. Os depósitos feitos na rede baiicária, a partir de I o
de-outubro de 1989, i'eladvos aO FGTS~ seião transferidos à Caixa
Ecoilômica Fediàii.-no segii"ndo día útil subseqUente à data em que
tenham sido efetuados.
Art. 12. No prazo de um ano, a contar da
_
promulgação desta Lei, a Caixa Econôm_ica Federal assumirá o controle de todas as contas vinculadas, nos tennos do item I
do art. 7°, passando os ·demais estabelecimentos bancários;-firido
esse prazo, à condição de agentes recebedores e pagadores do
FGTS, mediante recebimento de tarifa, a ser fi~:à:da ~lo COnselho
Curador.
§ I 0 - Enquanto não ocorrer a cenirãJizaÇâO -prevista no caput deste artigo, o depósito efetuado no decorrer do mês será_ contabi1izado no saldo da conta vinculada do trabalhador, no primeiro
dia útil do mês subseqUente.
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§ 2° Até que n C'iúxa téonôrnica Federal in1plem[!nte as disposições do ca-put deste ártigo, as contas vinculadas continuarão
sendo abertas em estabelecimento bancário escolhido pelo empregador, qentre os para tar:tto autorizados pelo Banco Central doBrasil, em nome do trabalhador.
§ 3° Verificando.:.se mUdánça de emp-iego,-até que venhã a
ser implementada a centralização prevista no caput deste artigo, a
conta vinculada será transferida para o estabelecimento bancário
da escolha do novo empregador.
§ 4° Os resultados financeiros auferidOs pela Caixa Econômic_a _Federal no período entre o repasse dos bancos e o depósito
nas contas vinculadas dos trabalhadores destinar-se-ão à cobertura
das despesas de adminiStração do FGTS e ao pagamento da tarifa
_aos bancos depositários devendo os eventuais saldos ser incorporados ao património do_ f9ndo nos termos do art. 2°, § 1°.
§5° Após a centi:alização das contas vinculadas, na Caixa
__ Ecpnômica Federal, o depósito realizado no prazo regulamentar
passa a integrar o saldo -da conta vinculada do _trabalhador a partir
do dia dez do mês de sua ocorrência O depósito realizado fora do
prazo será contabiliza_do no saldo do dia dez su~seqüente, após
atualiz_ação monetária e capitalizaÇão-de juros.
Art. 13. Os depósitos efe'tuados nas contas vinculadas serão
corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para
3:_!u~i?asão dos saldos Qos depósitos de poupança e capitalizarão
juros de 3% (três por cento) ao ano.
§ 1o Até que ocorra a cen:ttalização prevista no item I do art.
a atualização morietária e a capitaliZação de juros correrão à
conta do Fundo _e o respectivo crédito será efetuado na conta vinculada no primeiro dia úÍil de cada mês com base no saldo existente no primeiro dia útil. do mês anterior, deduzidos os saques
ocorridos no período.
§ 2° Após a centralização das contas vinculadas, na Caixa
Económica Federal, a atualização mOnetária e a caPitalização de
juros correrão à conta do Fundo e o respectivo crédito será efetuado na conta vinculada, no dia dez de cada mês, com base no saldo
existente no dia dez do mês anterior ou primeiro dia títÜ subse_güente, caso o dia dez s~ja_feriado~ bancário, deduzidos os saques
ocorridos !JO período
§ 3° Para- as Contas vincul.ldas -cioS trabalhadores Optantes
existentes à data de 22 de setembro de 1971, a capitalização dos
jurOs dos depósitos continuará a ser feita na seguinte progressão,
salvo no caso de mudança de empresa quando a capitalizaÇão dos
juros passará a ser feita à taxa de ~~s pcir cento ao ano: ·
_I - três pOr cento, durante os dois primeiros anos de permanência na mesma empresa.;

7':

II - quatro por cento, do terceiro ao quinto ano de permanên.cia na mesma empresa;
III - cinco por cen~o, do sexto ao décimo ano de pel!Ilanência na mesma empresa;
IV- seis por cento, a partir do décimo primeiro ano"de permanência na mesma emp!esa.
-§ 4° O saldo das contas vinculadas é garantido pelo Governo Federal, podendo ser instituído seguro especial para esse fini.
Art.14. Fica ressalvado o direitO adQuirido dos trabalhadores que à data da promu~~ação da Constituição Federal de 1988, já
tinham_ direito à estabilidade no emprego nos tennos do __ Capítulo
V do Título IV da CLT.
§ 1o O terhpo do trabalhador não optante do FGTS, anterior
a 5 de outubro de 1988, em caso de rescisão sem justas causa pelo
empregador, reger-se-á p~los dispositiVos constantes dos arts. 477,
478 e 497 da CLT.
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§ 2° O tempo de Serviço- ariterior -ã- atual Constituição poderá s_er transaciõrtado entre emprega~or e empregado, respeitado li-

mite mínimo- de sessenta por cento da indenização previSta.
§ 3° É facultado ao empregador desObrigar-se da iesponsabilidade da ifldcnização relativa ao tempo de serviço anteriór à opção, depositando na conta vincUlada do trabalhador, até o último
dia útil do mês previsto ein lei pará o paga:inentO-de salário, o valor correspondente à indenização, aplicando-:se ao depósito, nii que

couber, todas as disposições desta Lei.
§ 4° Os tiabalhadort!s -poderão a qu-alquer momento optar
pelo FGTS com efeito retfoatiVó a 1o de janeiro de 1967
à dãta
de sua admissão, quando posterior àquela.
Art. 15. Para os fiOs previstos nesta Lel, todos os empregados ficam obrigados a depositar até o dia sete de cada mês- em
conta bancária- vinculada, a imr)OiiãrldaCOITesp·ondente a oito por
cento da rcnumeração paga 9u devida, ná mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na renumeração as parcelas de que tratam os
arts. 457 c 458 da CLT e a gratífiCação d6 Natal a que se refere a
Lei rt 4.090~ de 13 de julho de 1962, com as modificações da Lei

·ou

n•4.749,de 12deagostode 1965. ..

_...

.

·

···

§ 1o Entende-se p-or empregador a pess-oa [lsfc~a ou a pessoa
jurídica de dírcito-·pi-ivadO ou~ dii-dífcito_público, da àdrninistração
pública direta-, indírCta.ou-fufldacionãl de qu~19.~~~~Õs Podet:es,_da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; que admitir tr~balhadores a se"u Sei"Vlço, bem assirll aquele que, regido
por legislação especial, el].contrar-se nessa co~dição ou figurar
corno fornecedor ou tomador de mão-de-obra, independente da
responsabilidade solidári"a e/ou subsidiáría- a que eventu~mente
venha obr~gar-se.
_ . __
___
_
· § 2° Considera~se trabalhador toda pessoa física que prestã.r
serviços a empregador, a locador ou tomador de mão-de-obra, excluídos os eventuais, os autônomos e os servidores públicos civis e
militares Sujeitos a regHn~]üi"Tdicô piôpiiq_.~--=-~ . ~-c_§ 3° Os tiabalhadõies doffié"sti~os poderão ter ãcesso ao re~
gime do FGTS, na forma Que Vier ·a ser previSta: e'ní léC - . Art. 16. Para efcitO-deüi[Ci, aS empresas sujeitas aó-fegime
da legislação trabalhista poderão equiparar seus dil:etores não empregados aos demais tfãbalhadores sujeítos 30 Tegime do FGTS.
Considera-se diretor aquele que exerça cargo de admini:stração
previsto em lei, estatuto ou contrato social, independente da denominação do cargo.
- -- - --

a

Art. 17. (ilegível) abrigam comunicar-mensalmente aos
trabalhadores os Olcgível) recolhidos ao FGTS e repa.Ssãr--lhes todas as informações sobre suas contas vinculadas recebidas da Caixa Econômica Federal ou dos bancos depositários:.--Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por
parte do empregador, ficará este obrigado a pagar diretamente ao
empregado os valores relativos aos depósitos referentes aO mês da
rescisão e ao imediatamente anterior que ainda não houver sido recolhido, sem prejuí1..0 das cominações legais. ~ .
.
§ 1° Na hipótese de despedida pelo empregador sem justa
causa, pagará este, diretamente ao trabalhador, importância igual a
quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados
na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho atua~
lizados monetariamente _e acrescidos dos respectivos juros.
§ Quando ocorier despedida por culpa recíproca -ou força
maior reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que
trata o § lo .será de vinte por cento,
. _ __
_
§ 3° As importâncias de que trata este artigo deverão cons~
tar do recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho. ob~
servado o disposto no art. 477 da CLT, e eximirão o empregador
exclusivamente quanto aos valores discriminados.
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Art._l9. No caso de extinção do contrato de trabalho previsto no art. 14 desta Lei, serão observados os seguintes critérios: _
I - havendo indenização a ser paga, o empregador mediante
comprovação do pagamento daquela, poderá sacar o saldo dos _v a~
lores por ele depositados na conta individualizada do trabalhador;
II - não havendo indenização a ser paga, ou decorrido o
prazo prescricionai para a reclamação de direítos- prir parte do trabalhador, o empregador poderá levantar em seu favor o saldo da
respectiva conta individualizada, mediante comprovação perante o
órgão_ Competente do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
Art. 20. A conta vinciilada: -do trabalhador no FGTS poderá
ser movimentada nas seguintes situações. ___ _
I - despedida sem justa cuasa, inclusive a índireta, de culpa
recíproca e _de força maior, comprovada com pagamento dos valo~
res de que trata o art._ 18;
II - extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de
seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de parte de
suas atividades, ou ainda falecimerito do empregãdor individual
sempre que qualquer dessas ocorrências implique rescisão de con_trato de trabalho, compravado por declaração, escrita da empresa,
-suprida, quando for o caso, por decisão judicüil transitada em julgado;
Dl- aposentadoria concedida pela Previdência Social;
IV --falecimento do tràbalhador, sendo o sãldo Pago a seus
dependentes, para esse fim habilitados pefante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a _concessão de pensões por
morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo
da conta vinculada os seus sucessores pr~yistos na_ lei_ civil, indicados em alvará judicial, expedido "a requerimento do interessado,
independente de inventário ou arrolamento;
.
V - pagamento de parte das prestaç~~s ~cor:rentes de financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema F~n_an-

ceiro de Habitação - SFH, desde que:

· ·

- . a) o mutuário conte com o mínimo. de três anos de ~abc_Uho
sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas dife~
rentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o
prazo de doze meses;
c) o valor do abastecimento atinja, no máximo, oitenta por
cento do montante da prestaç~Q;_
_
__
_VI - liquidação O\l._ a_mortização extra_ordinária do saldo devedl)r de financiamento iínobiliário_, observadas as co11Wçõ~s. çstabdecldas pelo Concelho Curador, den_tre elas e de, __que o
financiamento seja collceidido no âmbito dO SFH e haja interstício
mínimo de_ dOis _anos para cada movimentação;Vll - pagamento total ou parcial do preço da aquisiçãO de
_moradia própria, observadas as seguintes condições:
__
a) __o mutuário deverá contar c_om o mínimo de três anos de
trabalho sob o_ regiro~ do FGTS, na mesma .empresa 9u empresas
diferentes;
_- -b) seja a operaçãn finançiáv~l nâs cOndições vigente-S para-o

SFH;
VUl - quando permanecer três anos ininterruptos, a partir
4a vigên~ia de$ ta ~ei, sep1 crédito _de cte_pósi_tç; _
_
IX - extinção normal do contrato a termo, inclusiv~ <?_ dÇJS
trabalhadores temporários regidos Pelã Lei 0° 6.019, de 3 de janeiro de 1979;
X- suspensão total do trabalho avulso por perfodo igual ou
superior a noventa dias, ComproVada por dt!ciãração dÕ Sindicato
representativo da categoria profissional.
§ 1o A regulamentação das situações previstas nos incisos I
e fi assegurará que a retirada a que faz jus o trabalhador corres-
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ponda aos depósitos efetuados-·na conta vincUlã.da -duiante o períO§ 3° Nos casos de fraude, simulação, artifíCio, -arcfÜ, resistência, embaraço ou desacato à fiscalização, assim como-na reincido de vigência do último contra_to de trabalho, acrescida de juros e
atualização monetária deduzidos os saques.
dência, a multa especificada no parágrafo anterior será duplicada,
§ 2° O Conselho Curador disciplinará o disposto no inciso
s~_rri prejl!_íz_Q. 9-as demais ~aminações legais,
V, visando a benefiCiar-OS trahalh3.d0res de bãixá renda e a preser§ 4° O~ yãlóreS dª-5 multas, quando não recolhidas no prazo
var o equilíbrio finariceiro -do"FGTS. ··--·
- ··· ·--- - legai, serão atualizadÇl,S monet~amente_ até a data d~ _seu efetivo
§ 3° O direito de adquirir inofadia com' reCUrSOS do FGTS, - pagamento, airavés de sua convers~o pelo BTN Fiscal.
pelo trabalhador, só poderá ser exercido para um único imóvel.
§ 5° O processo de fiscalizaÇão, df autuação e de imposição
§ 4° O imóvel objeto _de _utilização do FGTS somente pode- de multas reger-se-á pelo disposto no J'itulo VII da CLT, respeitará s_er objeto de_outra transação _com recursos do Fundo, na fom1a do o privilégio do FGT_s à prescrição trintenária.
que vier a ser regulamentada pelo Conselho Cu~dor.
_
~
§ 6° Q1:1an_qo julgado pioCedente o recurso interposto na for§ 5° D pagamento da retirada após o período previsto em rema do Título VII da CLT, os depósitos efetUãdos para garantia de
gulamento, implicará atualização monetária dos valores_devidos.
instância serão restituídos com os valores atualizados na forma da
Art. 21. Após a' centralização das contas de que trata o art.
lei.
12 desta lei, o saldo da conta não individualiZada e .da conta vincu§ T-A_ rede arrecadadm:a e a Caixa Econômica Federal delacta sem depósito há mais de cillco_ anos ·será incorporado ao patriváão prestar ao l'vi:iilistér:io do'Triif?aliio e· da Previdêncül S9ci~ as
mônio do FGTS, resguardado _o direito do beneficiário de -infOrri1ações necessárias à fiscalização.
reclamar, a qualquer tempo, a reposição do yalor transferido, meArt. 24. Por çlescumpriment()_C;IU inobservância de_quaiSQuer
diante comprovação·.
das obrigações que lhe compete Como agente arrecadador, pagador
Art. 22. O ·empregadOr que~D.ão reaiÍZar os depósitos previs- · e mantenedor do cadastro de contas vínculadas, na foriria que vier
tos nesta lei no prazo fixado no art. 15, responderá pela atualiza- -a-_serregulam.entad_a pelo Co_ns~l!lo Curador, fi~ o banCo deposição monetária da importância ·correspondente. sobm o valor tário sujeito ao pagamento de multa ~qUi valente a dez por cento do
atualizado dos depósítos incidirão ainda juros de mora de um por montante da conta do empregado, independentemente das demaís
cominações legais.
cento ao mês e multa de vinte por cento, sujeitando-se, também, às
obrigações-e sançOes i)reviSf<is"no Deci-eto-Le1-fl0 368, de 19 de deArt. 25~ Poderá o próprio trabalhador, seus dependentes e
zembro de 1968.
·
-. ~u.c~s.s'?res, ou __~i_nda o.S~çlicato a- que estiver viriculado; ad.onar
§ 1° A atualização monetári,Cãe-quetrãia-o c3Pllt deste arti- _ 9ir~_tamente a empresa por intermédio da Justiça do Trabalho, para
go será cobrada por dia de atraso, tomando-se por base os índices compeli-la a efetuar o depósito das importânCias devidas nos tefde variação do Bôni.Js _do_ Tesouro Nacional_Fiscal (BrN-Fiscal)
mos desta Lei.
ou, na fafta óesie, do título_ que Vier a sucedê-lo, ou ainda, a critéParágrafo único.,A Caixa Econômica Federal e o Ministério
rio do ConselhO Curador, por -Outro indicador da inhã-ção diária.
do Trabalho e da Prev:idênda ·social deverão ser notificados da
§ 2° Se o débito for pago atê o_ último dia úiü do ~êS dO seTu propositura da reclamação.
Art. 26. á cOmpetente a Justiça do Trab_aiho para julgar os
v'ehcimento, a mô.lta" prevista neste artigo -será reduZida_ para dez
. por cento.
_ _ _
·_ · · _
_
dissídios entre os trabalhadores e Os empregadores decorrentes da
§ 3° Para efeitO· de léVántimlento de débito para com o aplicação desta Lei, mesmo qUando a Caixa Econômica _Federal e
FGTS, o percentual de oito por cento incidii-á Sobr~ a remuneração _Q_ Ministéfio dÕ Tfâ6affio -da PreviP,ência Soéial figufãiem como
atualizada até a data da respectiva operação.
Iitisconsortes.
Parágrafó único.· Nas rec1ani.at6rias trabalhistas que objetiArt. 23. Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social a Vetlficação,·em nOme da Caixa Ecoriôniica Fede- vamo ressarc_lmento de' parcela~ re~~vas ao FGTS, oü que, direta
ral, do cumprimento do disposto nesta lei, especíalrnente quanto à· ..9!-l __il!-diretarnen,te., impliquem_ e_s!)a obrigação de fazer, o j_l!iz -deterapuração dos débitos e ·das infrações pratícãdas pelos empregadominará _que a empresa Sucumbente proceda ao recolhimento irneres ou tomadores de serviço~ notificando-os para efetuarem e com- diato das importâncias cJievidas a tal títulO.
provarem os depósitOs correspondentes e cumprirem as demais
Ait. 27. A, 1fpte"s~ntaçã0 êro Certificado de Regularidade do
determinações legais, podendo, pã.ra fanto, contar com o concurso FdTS, fornecido pela Caixa Eco~ômica Federal,_ é qbrigatória n3s
de outros órgãos do Governo Federal, na fonna que vier a ser resegUííú-e~;Situações:
,- ---:-:---gulamentada.
a) habilitação e ltcitação promovida por órgão da Adminis§ 1° Co-nstituem infráçôes pai-a e rene· OeStã lei:~
tração Federal, Estadual e Municipal, Direta, Indireta ou FundadoI - não depositar mensalmente o perccntuaJ_ referente ao
nal ou por entidade controlada direta ou indiretamente pela União,
FGTS;
~stado e Muni_~ipici;
_
_
_ _
II- omitir as informações Sôbfe a-c-Oüti.Villculada do trabab) obtenção, por·parte da União, Estados e Municípios~ ou
por-6rgãõs-da Ãdlninisti-ação Federal, Estadual e Municipal, Direlhador;
III - apresentar as informações ao Cadastfo Nacional do
t~ Indireta ou Fundacional, ou indiretamente pela União, Estados
Trabalhador, dos trabalhadores beneficiários, com erros ~u omis- ou Municí[>iOs, âe empi-éstimõs oU fihalfcianielltos junto a quaisquer entidã.des fi"nanceláts oficiais;
'
-- sões;
IV -deixar de computar, para ·efeito de cálculo dos depósic) obtenção de fayores creditícios, isenções, subsídios, auxítos do FGTS, parcela componente da remunerãção;·
lios, outorga ou concessão de serviços ou quaisquer outros benefíV - deixar de efetuar os depósitos_ e os acréscimos legais, cios conc~didos por órgão da Administração Federal, Es~adual e
após notificado pela fiscalização.
Municipal, salvo quando destinados a saldar débitos para com o
.
§ 2° Pela infração do disposto no § lo deste artigo, o infrator FGTS;
estará sujeito às seguintes multas por trabalhador prejudica<:Io:
- d) transferênç:ia de domicnio para o exterior;
a) de dois a cinco BTN, no caso dos- incisos II e Ifí;e) registro ou arquivamettlo, nos órgãos cOmpetenteS, de alteração ou distrato de- contrato social, de estatuto, ou de qualquer
b) de dez a cem BTN, no caso dos incisos I, IV e V.
0
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Obriga as empresas que especifica a fornecer
suportes com rodas (carrinhos manuais) aos seus em~
pregados.

cessores, pelos empregadores e pelos estabelecimentos bancários.
Parágrã.fo único: Apnca-se o disposto neste artigo às impor-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As empresas que desenvolvem serviços de correio.
malotes ou transporte de encomendas são obrigadas a fornecer aos
empregad9s ocupados nessas atividades suportes com rodas, destinados ao deslocamento dos pacotes ou volumes movimentados no
local de trabalho.
Parágrafo único. OS pãcotes ou volumes e os suportes referidos no caput deste artigo não poderão ter peso unitário superior
aos-seguintes limites: 25 kg e 2,5 kg, respectivFlffiente.
Art. 2° Esta lei entr~ ~m vigor na d~1.ta de sua publicação.
Arf. 3° Revogam~se· as disposições em contrâtio.
(À Comisf_ão de f,.ssunJos SociaiS;)

tâncias devidas, nos tennos desta Lei, aos trabalhadores e seus de-

pendentes ou sucessores.
Art. 29. Os depósitos em conta vinculada, efetuados nos termos desta Lei, constituirão despesas dedutíveis do lucro operacional dos empregadores e as importâncias levantadas a seu favor
implicarão receita tributável.
Art. 30.~Fica 'rédllzida para ·um e nléiOPQ-f--i:ento a contribui~
ção devida pelas empresas ao_ ·serviço Social do Comércio e ao
Serviço Social da Indústria e_ diS:Pénsadas estas entidades da subs~
crição compulsória a que a1Ude o -ãrt. 21 da Lei n° 4:380, de_ 21 de
agosto de 1964.
Art. 31. O Poder Executivo expedirá o Regulamento desta
Lei no prazo de sessenta dias a contar da data de sua promulgação.
Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data d~ sua publicação,
revogada a Lei no 7.E"39, de í"2 dê outUbrõ de I98~i.-e as demais_
disposições em contrário.
Brasília, I I de maio de 1990;-169ó d~J~eildênda 102°
da República.- FERNANDO COLLOR- Zélia M- Cardoso de
Mello -Antonio Magri -Margarida Procópio.

PROJETO DE LÉI DA CÂMARA N" 8, DE 1994
(N" 1.374191, na Casa de origem)
Revoga os parágrafos únicos dos ar1s. 213 e
214 do Decreto~Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940- Código Penal-

e

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam revogados o parágrafo único do ait.. 213 e o
parágrafo únicO do art, 214, do Decreto-Lei rio 2.848, de 7 de de~
zembro de 1940.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em ·contrário.

(À Comisstlo de Assuntos Econômicos.)

PROJETOí>E LEI DA CÂMARA NO 6, DÉ 1994
(N"1-800/91, na Casa de origem)

U:GISIAÇÁO CITADA

Estabelece fórmula de atualização dos tipos especiais de remuneração traba1hista baseados na mé~
dia dos va1ores recebidos em meses anteriores ao do
pagamento.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Quafquer tfpo de remuneraÇã-o t!ãbailiiSta-que, com
base em lei, instruÇão norinatiVa, corivénção-ou acordo coletivo,
deva ser pago pela apuração de média_devalo~~s relativos a meses
anteriores, terá o seu cálculo realizado após a atualização do valor
de cada mês-base pela variação inflaciOnária oc~mida erttre ele e o
mês em que for devida a remuneração.
Art. 2° Para a atualização a que se refere o artigo anterior
utilizar-se~á o Índice Nacional de Preços ao_ Consumidor- INPC,
dividindo~se a quantia óriginál de cada mês-ba_sç. pelo índice do
mês anterior àquele em que foi devida e mUltipliCando-se o resul~
tado pelo índice vigente na data em que for exigível a remuneração baseada na média.
-·
_ .
Parágrafo único. Na hipótese de extinçãO do iNPC, utilizarse~á o indexador que o substituir ou, em sua falta, Oíndice utiliza~
do para a fixação dos rendimentos das cadernetas de poupança
com data de reajuste no dia primeiro de cada mês.
Art. 3° A atualização previstã rio art. -1°não substitui nem
elimina a _correção monetária de débitos trabalhistas apurados e
não pagos, nos termos da legislação própria.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na -data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em cbiUtãriO.
(À ComissiJo de Assuntos Sociais.)
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PROJETO i>E LEI DA CÂMARA N' 7~ DE -1994
(N° 1.316/91, na Casa de origem)

documento que implique modificação lla estrutura jurfdic3. do empregador ou na sua extinção.
Art. 28. São -iSentos de tributos federais os atos e operações
necessários à aplicação desta LeJ, quando praticados pela Caixa
Econômica Federal~-pelos trabalhadores e seus dependentes ou su-

DECRETO-LEI N" 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
-

.. ._ ....

Código Penal

~~·-·····

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

;....;,_

...... ; ..:...... ; ....;.:..;,;....:..~.: ..~.:....

. PARTE ESPECIAL
••••••n-•••••••••••-••·--•••••-••""'..;._••-•••-•••••-•O..-.;;;:;;,.;~;_;_,,o:.';_;,~..•~·~",.~.~;7..-:;;;•,,,

TiruLOVI
Dos Crime',$ COntra os Costumes
CAFITULOI
Dos Crimes Contra a Liberdã.de Sexual
Estupro
- c. . Art. 213. Constranger rimlheià-co:iljullÇão cama], mediante
violência ou grave ameáça;
Pena- reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
Parágrafo único. Se :a ofendida é menor..de 14 (quatorze)
anos:
Pena- reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.
Atentado violento ao pudor
Art. 214. Constranger alguém, mediante violêncía ou-grave
ameaça, a praticar ou penriitir que com ·ele se pratique ato-libidirioso diverso da conjunção carnal;
Pena- reclusão de 6 (seis) a lO (dez) anos.
Parágrafo único. Se à ofendido é menor de 14 (quatorze)
ao_os:
Pena- reclusão de 3 (três) a 9 (nove) anos.
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CAPITULO IV
Disposições Geritis

Art. 224. Presume-se a violência, se a vítima:

a) não é maior de_l4 (catorze)

anos~

b) é alieriacia ou débil ineÍlúil e o a"gente coDhecia esta circunstância;
---- -·
c) não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência.

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

"----~-

..-

..

~-~·--·-··-~

LEI N" 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos
do art. 5°7 inciso XVIII, da Constituição Federal, e
determina outras providências.

O Presidente da' República
Faço s'aber q'ue OCongresso Nadõnal deCreta e eu-simciOno
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§ 3o Se da violência resulta lesão corporal grave,
a pena é de reclusão de cinco a quinze anos, al~m da
niUita; se resulta ·morte, 3 reclusão é de vinte a i:!lilta
anos, sem prejuíZo da multa.

ArL 'IYi'.....: .................................:............... - .••,.. .
P~na _-

§.J~

re_ç_lu_sã_o__ de oito a quinze anos.

·r·=--,..........-............ ,_......._..................................... .

Pena - reclusão de doze a vinte anos .

§i· ....... ,_:::..:......:...........:..........- ...... ~ .................
Pena - recl_usão de _de?~sseis _a vinte _e_ quatro
anosL __

§ ]• ..........................................................- ........... ..
Pena - reclusão de vinte e quatrO a trinta anos.

a seguinte lei:
-Art. 1o São considerados hediondos. _os __crirrles de latrocínio
(art. 157, § 3°, in fme) extocião qualilicada pela morte (art. !58,§

Art. 2,13 ............ - ................... _ ...,~--- .. --..

2°}. _e,xtorsão mediante seqUestro e na formaqualificàdã (árt. 159,
caput e seus§§· J'\ zoe 3~). estrupo (3rt. 213, Caput e sua combinação com o art. 223 0 caput e parágátfo único), atentado VlOlf:iúo

. Ari. 214 ................................... :.....~ .........................

, ~o. pudor (art. ~ 14 t: sua c;ombinaç~o çom o art. 223, Caput e pará' _gra{Q. únicq, epidemia_com reSuJtado morte (art. 267, § 1°), enveneiulmento de águ·a potável ou de substância alimentíçia ou
medicional, qualifiéacto pela morte (ãrt. 270,_ combinado com o art.
285) todos do Código Penal (Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940) e de genocídio (arts I", 2• e3• da Lei n• 2.88lÇde 1•
de outubro de 1956), tentados ou consumados_.
Art. 2° Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico
ilícito de entorpecentes e dr_ogas_afins e_~o_terrorismo são insuscetíveis de:
I- anistia, graça e indulto;
II - fiança e liberdade provisória.
§ I o A pena por crime prevfstO Deste _artigo será cumprida
integralmente em regime feçbado.
- --- ---§ zoEm caso de sentença condenatória, o juiz decidirá, fundamentalmente_ se o réu poderá apelar em liberdade.
.
§ 3o A prisão tempóráriã,-s-oDrCa·quãrdispõe a Lel Oó 7§60,
de 21 dezembro de 193·9; nOs' crimes :PrCvistos neste ãrtig-o: terá ·o
prazo de trinta dias, prOrrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. __
Art._3~ A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxiina, destinadOs ao cumprimentO de
impostas a
condenados de alta p~riculosidade, cuja permanência em presídios
estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade pública.
Art. 4• (Vetado.)

Pena:... reclusão de seis a dez anos.
Pena - reclusão de seis a dez anos.

ArL 223 ...~.....:............................. ~: ........................ .
Pena - reclusão d~ ~Ú~ a doze anos.
Parág!afo ún-ico ...................... - ..... ::....................... .
Pena - reclusão _de doze a vinte e cinco anos.
Art. 267 ..................:.: .........- ............- .................. ..
• . Pena- reclusão de.dez a quinze anos.

·:·:-··············· ······:. :······.

···~···~······_·,··,-··-···~········

Art.270 .......................................-

..·····.. ··

........ .

Pena -:- reclusão de dez. a quinze anos.

........,......... _. ........

~·····

..

~~---···••b

........._..,."'""·-.. ·····--··

Art. 7° AO art. 159 do CódigO-Penai fica acr~scido o seguinte parágrafo:

pena-s·

Art. 5° Ao art. 83 do Código Penal é acrescido o- seguinte
inciso:

"Art. 83 ...................... - ......................................... .
V - cumpridos mais de doiS terÇos i:la pena, nós
casos-de condenação pcir crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo,·se·o apenado não for rei.ilcidente específico em
crimes dessa natureza."
Art. 6° Os arts. 157, § '3°; 159': caput e ·seu parágrafo único;
267, caput e 210; caplit, todoS-dOC6digo venài, p-assam a vlgOrar
com a seguinte redação:
Art. 157 .......................~..--~-....... ,,,_._ _

§ 4° Se o crime- é cOmetido por quadrilha ou bando, o cc-autor que demmciá-lo à autoridade, facilitando
·-· a libertação do seqüesirado, terá sua pena reduzida de
u~ a dois terços."
Art. go Será de três a seís anos de reclusão ã p~f1a_Prevista
iiôart: "288 -do .Código' Penal, quando se- tratar de criffieS. hediondos, prática ,da tortura, tráfico ífícito de entorpecentes e drogas
afins ou terrorismo.
Parágrafo único.: O participante e o- associado que denunciar
à autoridade o bando o.u quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois terços.
Art. 9° As penaS fiXadaS.no"art. 6° para os crimes capitulados nos arts. 157, § 3°, 158, §
159, caput e seus§§ 1•, 2• e J•;
213, caput, e sua combinação com·o art. 223, ca:Put e parágrafo
único, 214 e sua combinação com o art. 223, ca:Put e pãrágrafo
único, todos do Códigó Penal, são acrescidas de metade, respeita-

z•,
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do o limite superior de trinta anos de reclusão, estando a vítima em
qualquer das hipóteses referidas no art~ 224 também do _CódigoPenal.
Art. 10. O art. 35 dá Lei no 6.368, de 2f de outubro de
1976, passa a vigorar acrescido de ParágrafO úilko, com a seguinte
redação:
·· ·
·

"Art. 35 .....................-·····-··· ..---·······-··~-·~~·Parágrafo único. Os prazos ~procediffientãiS desú~
capítulo serão contados em dobro quando se tratar dos
crimes previstos nos arts. 12, 13 e 14."
Art. II (Vetado.)
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 25 de julho de 1990: 169° da Independência e 102°
da República. - Fernando Collor- Bernardo Cabral.

(À Comissão de Constituição, Justiça e cfdada-

nia.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 9, DE 1994
(N" 1.944/91, na Casa de origem)

Altera o Regimento de Custas de Justiça do

Distrito Federa].
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 1° do Decreto-Lei no 115,: de 25 de janeiro de
1967, passa a vigorar_ acrescido do seguinte parágrafo, renumerado
o atual parágrafo únicõ: - · -

"Art. 1° ..........._...__,.~ ..-

..

..-·-·······-··-··

.... _

........... ............,_
.,.___ _.., ..... ...
§ zo Não são dev~das, na Justiça do Distrito Federal, quaisquer custas a título de preparo de recursos cí-veis ou criminais interpostos para o Tribunal de Justiça."
~

~···-~--··-···"----~

-

Art. zo Revogam-se as preViSões ielatiVãs às custas referidas
no artigo anterior contidas na tabela A do Decreto-Lei no 115, de
25 de janeiro de 1967.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEGISlAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI W 115 DE 25 DE JANEIRO DE 1967

Aprova o Regimento de Custas de Justiça do
Distrito Federal e dá outras providências.
CAPITULO I
Disposições. Preliminares
Art. 1o As custas e emolumentos devidos pela expedição.
preparo e execução de todos os efeitos judiciais, dos atos notariais, judiciais e extrajudiciais serão contados e cobrados de acordo
com o presente RegimentO e as tabelas anexa~. _ _ _ __
Parágrafo único. Continua em -vigor á legisla-ção- que dispõe
sobre isenção, redução, pagamento a finar e fiscalização dã co_____ _
brança das custas emolumentos.
LEI N° 8.038, DE 28 DE MAIO DE 1990

Institui nonnas procedimentais para os pro·
cessos que espeCifica, perante o Superior Tribunal de
Justiça e o Supremo Tribunal Federal.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta-e eu sanciono
a seguinte Lei:
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TÍTULO I
Processos de ·competência Originária
:ootruLOI
Açãó Penal Originária
Art. 1° Nos crimes de ação penal pública, o MiniStériq_Público terá o prazo de 15 (quinze) d!as para oferecer denúD.ciã ou
pearr áiifUiv<linento dO inqüérito ou das peças inforinativas.
§ 1" Diligências corÍlpiementares poderão ser deferidas pelo
relator, com interrupção do prazo deste artigo.
§ 'Z! Se o indiciado estiVer preso:
a) o prazo para oferecimento da denúncia será de 5 (cinco)
dias;
b) as diligências complementares não interromperão o prazo, salvo se o relator, ao deferi-las, determinar o relaxamento da
prisão.
Art. 2o O relator, esColhido na forma regimental, será o Juiz
da instrução, que se realizará segundo o disposto neste Capítulo,
no _Código de Processo Penal, no que for aplicável, e no Regimento Interno do Tribunal.
Parágrafo único. O relator terá as atribuições que a legislação processual confere aos juízes singulares.
Art ..3° Compete ao relator:
I- determinar o arquivamento do inquérito oU de peças informativas, quando o requerer o Ministério PUblico, o1i sübnieter o
requerimento à decisão competente do Tribunal;
II- decretar a extinção da punibilidade, nos cas-os previstos
em lei
Art. 4° Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, farse:-á a :notificação do acus:;u:Io para oferecer resposta QO prazo de
15 (quinzel"dias. · · •
.
.
§ 1o Com a notificação,- serão entregues- ao acusado -cópia da
denúncia ou da queixa, do ~'?spacho do relator e dos documentos
por este indicados.
§ zo Se desconhecido o paradeiro do_ acusado,_ ou se este
criâr-dificuldades para·qUe o oficial cumpra a dingênci:~.• Proceder'-·
se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da ac.u- sação, pâia qUe compareÇa ao Tribunal, em 5 (cinCO) diaS, onde
terá vista dos autos pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo.
_
Art. 5° se, com a réSposca,-forem apre.Sent,adOs novos documentos, será intimaáa a parle contrária pari sobre eles se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.
.
Parágrafo -úriico. Na ·açaõ penal de iniciativa privacta:, será
ouvido, sem igual prazo, o MirúStério Público.
Art. 6° A seguir, o reiator pêdirá dia para que o_ Tribunal delibere sobre o recebimento; a rejeição da denúncia ou da <i_ueixa,
ou a improcedência da acusação,-se a decis - --·
ão não depender de outras provas.
.
.
§ 1o No julgamento ~e que trata es~e_ artigo, será facultada
sü.Steíifáção oral pelo prazO de 15 (quinze) minutos, primeiro à
acusação, depois à defesa.
§ zo Encerrados os debates, o Tribunal passará a deliberar,
determinando o Presidente as pessoas que poderão permanecer no
recinto, observado o disposto no inciso TI, do artigo 12, desta lei.
Art. 7o Recebida a denúncia ou a queixa, o relator designará
dia e hora para o interrogatório, mandando citar o acusado ou querelado e intimar o órgão do Ministério Público, bem como o quere~
lante ou assistente, se for o caso.
Art. 8° O prazo para -defesa prévia -será de 5 (cirico) dias,
contado do interrogatório ou da intimação dO defensor dativo.
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Art. 9° A instrução obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal.
§ 1° O relator poderá delegar a rea_lização do interrogatório
ou de outro ato da instrução ao Juiz ou membro de tribunal com
competência territoriã.l no -local
-C-umprimento da carta de ordem.
§ 2° Por expressa determinação do _relatqr, as intimações poderão ser feitas por carta registrada com aviso de recebimento.
Art. 10. Concluída a inquirição-de testemUnhas, serão inii-madas a acusação e a defesa, para requerimento de diligências no
prazo de 5 (cinco) dias
Art. 11. Realizadas as diligências, ou não sendo estas requeridas nem determinadas pelo relator, serão intimadãs a acusação e
a defesa para, sucessivamente, apresentarem, no prazo de 15
(quinze) dias, alegações escritaS.
-§ 1o Será comum o ptaio de acusador e do assistente, bem
como dos co-réus.
_
§ 2° Na ação penal de iniciatiVa privada, -o Ministério PúDlico terá vista, por igual prazo, após as alegações das partes.
§ 3° O relator poderá, após as alegações _escritas, determinar
de ofício a realização de provas reputadas imprescindíveis para o
julgamento da causa.
Art. 12. Finda a instrução, o TribÕfiai procederá ao julgamento, na forma determinada pelo regimento interno, observandose o seguinte:
-I - a acusação e a defesa terão, su-cessivamente, nessa Ordem, prazo de I (uma) hora para sustentação oral, asseguradoao
assistente 1/4 (um quarto) do tempo da acusação;
TI - encerrados os debates, o Triburial passará a proferir o
julgamento, podendo o Presidente limitar a presença no reCinto às
partes e seus advogados, ou somente a estes, se o interesse público
exigir.
- -

de

. CAPÍTULO II
Reclamação
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I - de ofício, ou mediante pedido de Presidente de Tribunal
de Justiça do Estado, ou de Presidente de Tribunal Federal, quando se tratar de prover ·a execução de ordem ou decisão judicial,
com ressalva, conform:e a matéria, da competência do Supremo
Tribunal federal ou do Tribunal SuperiOr Eleitoral;

II - de ofício, ou mediante pedido da parte interessada,
quando se tratar de prover a execução de ordem ou dec~são do Superiói" TribUilal de Justiç3;

ill- mediante representação do Procurador-Geral da República, quando se tratar de prover a execução de lei federal.
Art. 20. O PreSidente, ao receber o pedido:
I - tomará as providências que lhe parecerem adequadas
remover, ádminis~tivamente, a causa do pedido;
IT - mandará arquivá-lo, se fOi manifestamente infundado,
cabendo do ~eu despach,o agravo re_~~mentaL_
par~

Art. 21. Realizada a gestão prevista no inciSO I do artigo anterior, solicitadas infonnações à autoridade estadual e ouvido o
Procurador-Geral, o pedido será distribuído a um relator.
Parágrafo único. Terido em vista, o interesse público, poderá
ser peimitida a presença no recinto às partes e seus advogados, ou
·
· '
somente a estes.

Ait. 22: JUlgado ProcederÍie o pedido, -o- Presideflie do Superior Tribunal de Justiça comunicará, imédiatamente, a decisão aos
6r~ãos do poder público interessados e resquisitará a intervenção
ao Presidente da República.
· CAPÍTULO IV
Corpus''

'~Habeas

·Art. 23._ Aplicam-se ao habeas corpus perante o Superior
Tribunal de Justiça as normas do Livro III, Título II, Capítulo X.
do Código de Processo PenaL

Art. 13. Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da pru_t~ inte- _
:cAJ>íTui.ov
ressada ou do Ministério Público.
- _ _ _
Outros Procedimentos,
Parágrafo único. A reclamação, dirigida ao Presidente do
Tribunal, instruída com prova documental, será autuada e distriArt. 24. Na ação rescis6ria, nos conflitos de competência,
buída ao relator da causa principal, sempre que possível.
de jurisdição e de atribu~ções, na revisão criminal e no mandado
~
Art. 14. Ao de~pachar_ a reclamaçã<?, o _relator: .
de segurança, será aplicada a legislação processual em vigor.
, I- re-quisitará iofOrnia:ções· da aUtoridade a quem for impuParágrafo único. No mandado de injunção e no h3.beas data,
tada a prática do- ato- impugnado, que as prestará no prazo de 1o
serão observadas, no que couber, as normas do mandado de segu(dez) dias;
.
rança, enquanto não editada Iegislação_específica.
II - ordenará, se necessário, pai-a evitar dano irreparável, a
Art. 25. Salvo quando· -a caus<,t tiver por fundamento matéria
suspensão do processo ou do ato impugnado.
Art. 15. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Jus, tiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pes-- --· --reclamante.
Art. I 6. O Ministéi'Ío PúbliCO, nas feci~mações _que não soajurfdica de direito público interessada, e para evitar grave lesão
à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender,
houyer. formulado, terá .v.is ta do processo, por 5 (cincO) dias, após
em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão
o -decurso do prazo para informações.
Art. 17. JUlgando procedente a reclamação, o Tribunal cas- concessiva de mandado de segur~ça, proferida, em única ou últisará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida ma instância, pHos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tljbunais dos Estados e do Dis.tiito F:ederal.
adequada à preservação de sua competência.
..
Art. 18. O Presidente determinará-o imediato cumprimento
§ 1o O Presidente. pode ouvir o impetrante, em 5 (cincO)
da decisão, lavrando-s_e o acórdão posteriormente.
dias, e o Proc~acfor-Gerál quando não for o requerente,_em igual
prazo.
CAPÍTULO fi
bttervenção Federal
§ 2° Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo
regimental.
Art. 19. A requisição de intervenção ftideiãi previSta nos in§ 3° A suspensão de· segurança vigorará enquanto pender o
cisos II e IV do art. 36 da Constituição Federái será prOmovida:
recurso, ficandó sem efeitO, se a decisão -Concessiva for mantida
pelo Superior Tribunal de Justiça ou transitar em julgado.
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TíTULO II
Recursos

outra turma, da seção ou do órgão especial, observando-se o procedimento estabelecido no regimento interno.
CAPÍTULO II

CAPÍTULO I

Recurso Extraordinário e Recurso Especial
Art. 26. Os recursos extraordi[.láriO. _e .e?r'ecial_. nos casos
previStos na ConstituiçãO Fede_ral_. serão interpostOs no pr,azo _comum de 15 (quinze) diãs~ perante o PTesldenú! _t;l_S' Tribu_n_ª!_i-ecqnido_. em petições distintas, que cOnterão:
- -· ·
I- exposição do fato e do direito;
II ---a demonstração do cabimento do recurso interposto;
lll- as razões_ do pedido de reforma da decisão recorrida.
Parágrafo único. Quando o recurso se fundar f;IIl _9issídio
entre a interpretação da lei federal adotadã pelo julgado recorrido e
a que lha haja dado outro Tribunal, o recorrente fará a prova da divergência mediante certidãO, oU indicação ·ao núrri~rõ e d~ página
do jornal oficial, ou do repertório autorizado de jurispfudênda, -·
que o houver publicado.
Art. 27 Re_cebida a petição pela Secretaria do Tribunal e aí
protocolada, será intimadO o recOrrido, abrindo-se-lhe vista pelo
prazo de 15 (quiri.Ze) dia-; para apres_ent~-!=_ontr~_:-razões.
~
__
§ I o FindO esse Prazo, serão os autos conclusos para admissão ou não do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. _
_
§ 2° Os recursos extraordinário _e especial serão recebidos
no efeito devolutivo.
·
§ 3° Admitidos os recursos, os a:utos -setãO imediatamenteremetidos ao Superior Tribunal de Justiça.__ - ~---- _- __ _
§ 4° ConcJufdo o julgamento do recurso especial, serão os
autos remetidos ao Supremo "Triblnlal Federal- para apreciação do
recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado.
§5° Na hipótese de o relator do recurso especial considerar
que o recurso extraordinário é prejudicial daquele ~r_n decisão irrecorrível, sobrestará o seri julgamento e remeterá ás autos ao SupremoTribunal,parajulgaroextraordinário. _
__ ,
_____ _
§ 6° No caso do parágrafo anterfOr, se o relãt6i-do recurso
extraordinário; e:rii aespacho irrecorrível, não o considerar prejudicial, devolverá os autos ao Superior Tribunal de Justiça, para o ji.dgamento do recurso especiaL
Art. 28. Denegado Ore-cUrso extraordinário ou o recurso especial, caberá agravo de instrUmento, no prazo de 5 (cinco) dias,
para o Supremo Tribunal Federal ()U para o Superior Tribunal de
Justiça, conforme o caso.
§ I o Cada agravo de instrumento_ será instruídO com as peças que forem indicadas pelo agr~van~ e pelo agravado_, dele
constando, obrigatoriamente, além das mencionadruUJQ parágrafo
único, do art. 523. dO-Código de Processo Civil, o açórdão recorrido, a petição de interposição do recurso e as contra-razões, se houver.
§ 2-0~ DiStribuídO_ O agravo de instrumento,-o relator proferirá
·
decisão.
§ 3° Na hipótese de provimento, se o ins:tru-rriento_contiver
os elementos necessários ao jUlgamento do méri~O"QQ recur~o especial, o relator determinará, _desde logo, su!l inclusão _e~ pauta,
observando-se, daí por diante, o procedimento felãiivo àqueles recursos, admitida a sustentação oral.
§ 4° O disposto no parágrafo ariteiior aplica-Se i<lffibéffi ao
agravo de instrumento ·contra denegação de recurso extraordinário,
sal vo quando, na mesma causa, houver recurso espeCtai admitido e
que deva ser julgado em primeiro lugar.
.
§ 5° Da decisão do relator que negar seguimento ou provimento ao agravo de instrumento, caberá agravo pat:{"O órgão julgador no prazo de 5 (cinco} dias.
- -- -_ ::___
Art. 29. É embargável. no prazo de 15 (quinze) dias, a decisão da tunna que, em recurso especial, divergir do julgamento de_
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.A.rt. 30. O :recurso --ordinário para o Superior Tribunal de
Justiça, das decisões denegatórias de hábeas corpus, proferidas pelos tribunais regionais federais Ou pelos Tribunais dos Estados e
do Distrito Federai, será interposto no pra~o de 5 _(cinco) dias, com
as razões do pedido de reforma.
Art. 31. Distribuído o recurso, a Secretaria, imediatamente,
fará os autos com vista ao Ministério Público, peTO prazo de 2
(dois) dias.
Parágrafo único. Conclusos os at;tto~ aô relator!. este subm~- __
terá o feito a julgamento in4ependentemente de pauta.
Art. 32 Será aplicado, no que couber, ao processo e julgamento do recurso, o disposto com relação ao pedido origináriO de
hab~,S_CQrpUS.

CAPÍTULO lii
Rec!-trso Ordinári~ em Mandado de Segurança
Art. 33. O recUrso ordillário para o Superío"r Tribunal de
Justiça, das decisões denegatórias de mandado de segllrança, proferidas em única instânciã. pelos TribUnais Regionais -Federais ou
pelos Tribunais de Estados e do Distrit9 F:edeqll, .será interpo~to
no prazo de 1_5_ (quinze) dias, com as razões do pedido de reforma.
Art. 34. Serãó aplicadas, quanto aos requisítOS-de admíssibilidade e ao procedimento no Tribunal recorrido, as regras do Código de Processo Civil-relativas à apelação.
- ·
Art. 35. DistribuídO o_ reCUrso, a Secretaria, imediatainente,
fará os autos com vista aO Ministérío Público, pelo PrazO dé 5,
(cinco) dias.
Parágrafo único. Coriclusos os autos ao relator, este pedirá
dia para julgamento.

cAPíTuLo IV

Ape~ção ÇíVel~ Agi-avo d~-I~trume_nio
ArL 36. Nas causas em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou __org~ism9 internacional e, de. outro, município
ou peSSoa domidiiada ou residente no País, caberá:
I- apelação da sentença;
II - agravo de instrumento, das decisões interlocutórias.
Art. 37~ Ds_recursos -)rieo..cii:mados no artig-o anter_ior serão
interpoStos para o Superior Tribunal de Justiça, aplicand·o-se-Ihes,
quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento, o cij~_., __'.
posto no Código de ProcesSo Civil.
·

ti1-ULom
--- Disposições Gerais
Art. 38. O Relator, no Supremo TnOunal Federal ou no Superior TnOtinal de Justiça, decidirá o pedido ou o recurso que haja
perdido seu objeto, bem como negará seguimento a pedido o-u r~
curso manifestamente intemPestfvo_.--incab_íve) oú, íinprocedente ou
ainda, que contrariar,
qUestões predorriinantemente de direito,
Súmula do respectivo Tribunal.
Art. 39. Na decisão do Presidente do Tribunal, de Seção_. de
Turma ou de Relator que causar_gravame à_parte,__ caber4_agravo
para o órgão especial, Seção-(m-Turma_. conforme o caso, no prazo
de 5 (cinco) dias.
·
·
.
Art. 40. Haverá rev:ísãO, no Superior Tribunal de Justiça,
nos seguinte_s processos:
I - ação rescisória;
.
II- ação penal originária~
revisão crimiilal.

nas

m-
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Art. 41. Em caso de vaga ou afa~tamento de Ministro do
Superior Tribunal de Justiça. por prazo superior a 30 (trinta) dias,
poderá ser convocado Juiz de Tribunal Regional Federal ou_ Desembargador, para substituição, pelo voto da maioria absoluta dos

seus membros.
Art. 42. Os artigos 496,497, 498, inciso ri do artigo soo. e
508 da Lei n• 5.869 Ó. de 11 de janeiro d.e. 1973 - Código -de Pro-

cesso Civil. passam a vigorar com a seguinte redação:

sionais especificados_ no art.
agosto de 1993.
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zo desta lei,

a preçOs de

Parágrafo único. O valor especificado no -caput
será reajusta<!-o pela variação acumulada do Índice Na-cional de Preços ao Consumidor - INPC, da Fuitdação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, de
agosto de 1993, inclusive, ao mês imediatamente ante·
rior.

"Art. 496. São cabíveis os seguintes recursos:

I--: às datas-~ase da categoria; e

I -apelação;

ll - aos meses de reajustes salariais gerais defmi-

II - agravo de instrumento;

III- embargos infringenteS;_
IV - embargos de declaração;
V - recurso ordináriO;

VI- recurso especial;
VII- recurso extraordinário.
Art. 497. O recurso extrit.ordinário e o recurso especial não impedem a execução da Sentença, a interposição do agravo de instrumento não obsta o andamento do
processo, tessalvado o disposto no artigo 558 desta Lei.

Art. 498. Quando o dispositivo do acórdão contiver julgamento por maioria de votos e julgamento unânime e forem interpostos -~Unultane_amente embargos
infringentes e recurso extraordinário ou recurso especial,
ficarão eStes sobrestados até o julgarilef!tO daquele.

ll - será admissível na ape-laÇão, nos embargOs
infririgentes, no recurso extraordinário e no recurso especial;
Art. 508. Na apelação e nos embargos infringentes. o prazo para interpor e para responder é de 15 (quinze) dias."
Art. 43. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 44. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente QS artigos 541 e 546 do Código de Proce_§so- Ciyil e a Lei n°
3.396 (}.de 2 de junho de 1958.
.
FERNANDO COLLOR- Pi:esidente da República.
BERNARDO CABRAL.
~

(À Comissáo de Constituição, Justiça e Cidadania)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 10, DE 1994

(N° 2.395/91, na Casa de origem)

Dispõe sobre a remuneração mínima do Assistente Social.
O Congresso NaCional decreta:
Art. lo A Lei n° 3.252,~de 27 de agosto de 1957. passa a vigorar acrescida do seguinte artigo, renumerando-se os que lhe são
subseqUentes:
"Art. 8° Fica fixado o salário-base mínimo de-Ci:$
42.640,66 (quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta
cruzeiros reais e sessenta e seis _centavos) para os profis-

dos pela legislação em vigor."

zo

Art. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°-ReVogam..:se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI W 3.252; DE 27 DE AGOSTO DE 1957

Regu]amenta o exercício
tente Social

d~

profissão de Assis-

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
' _
a seguinte lei:
_
Art. I o É livre em todo o território nacional o exercício da
profissão de Assistente Social, observando-se as disposições da
presente lei.
ArL 2° Poderão exercer a profissão de Assistente Social:
- a) os possuidores de diploma expedido no Brasil por escolas.õe Serviço Social oficiais ou reconhecidas pelo Governo Fede-ral, nos termos da Lei n•I.889, de 13 dejp 0 ho de 1953;
~b) os diplomados por escolas estrangeiras, reconhecidas pelas leis do país de origem, cujos diplomas_tenham sido revaliQad9s _
de conformidade cOm a legislação em yig9r;
c) os agentes sociais qualquer que seja sua denominação,
com funções nos vários órgãos públicos, segundo o disposto no
art. 14 e seP parágrafo da Lei n• 1.889, de 13 déjmuio de 1953.
Parágrafo único. Vetado.
Art;-~o Sã~? a~l)\.ii~ões dos assistente? sociais:
a) direção de escolas de Serviço Social;
b) ensino das cadeiras ou disciplinas de serviço social;
c) direção e execução do serviço social em estabelecimentos
públicos e particulares;
d) aplicação dos métodos e técnicas específicas do serviço
social na solução de problemas sociais.
Art. 4° Só assistehtes sociais poderão ser admitidos para
chefia e execução do sen:iço social-em esta':Jelecimeritos públicos,
paraestatais, -autárquicos ~ de econQm.ia mista.
Parágrafo único. Em caráter precário, até 31 de dezembro
de 1960, poderão ser admitidos para o Serviço Social, nos vários
órgãos públicos', paraest3.tais, autárquicos e de economía mista,
candidatos não diplomados, _desde que estejam, cursando o 3° ano
de Escola de Serviço Social. Após essa data, o preenchimento das
vagas se fará mediante cóncurso de conformidade com o disposto
neste artigo.
Art. 5o Nas escolas oficiais de serviÇo Social, que se criarem, apenas Assistentes Sociais poderão assumir os cargos docentes, de direção, secretaria e supervisão, excetu
ando-se, .no caso de _en~ino, as caçleiras ou disciplinas que
pelo seu programa, possam ou devam ser ensinadas por outros
profissionais.
Art. 6° Q _disposto nos_ artigos anteriores se praticará sem
prejuízo da obseiVãncia dás normás relatiVas ao provimento elas

rí:iÃiihbo c'óNcnttssõ NACIONAL (Seção m
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cátedras de ensino e da legislação geral so_!)re os _furiCTon_ários públicos civis da União.
-Art. 7° Vetado.
Art. go Dentro do prazo de 90 (noverita) dias., a partir da
data da publicação da presente lei, o Poder Executivo baixará a sua
regulamentação.
Art. go Esta lei entrará em vigor na data de sua_ publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 1957; 136° da Independência e 69° da Repúblic~a. JUSCELINO KUBITSCHEK - Nereu
Ramos -Antônio Alves Câmara -Henrique Lott -José Carlos
de Macedo Soares- João de Oliveira Castro Viana JuniorLúcio Meira - Mario Meneghetti - Clóvis SãJgado - Parsifai
Barroso -Francisco de Melo -Maurício de 1\tledeiros.

(À Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 11, DE 1994
(W2.177/92, na Casa de origem)
Acrescenta parágrafo ao art. 133 da Consolidação das Leis do Trabalho

XV(..:. gQZO de férias anuaiS ·remulletadas COin, pelO iiienos,
um terço a mais do que o salário normal;

............................. ........;:.-. ...... .......... _.... _..:._·_-.............:=..;.. .... ~

~

;.~

......................................... : ... ................................................... ..... .....
~

~

~

DECRETO LEI W 5.452, DE lo DE MAIO DEí94:i
AJ)fova a Consolidação das ·Leis dO Trabalho.
O Preside-nte~-da.RépóbJica, usando da atribuição que lhe
confere o art. 180 da Constituição, decreta:Art. 1o Fica aprovada a
Consolidação das Leis do Trabalho, que a este decreto-lei acompanha, com as alterações por ele introduzidaS na leg~slação vigente.
Parágrafo único. Continuam· em vigor as disposições legais
transitórias ou de emergência. bem como as que não tenham aplicação em todo o território nacional.
Art. T O preseitt:e deCfetO-leí eiltrãrá em vigor em 1O de no~
vembro de 1943.
Rio de Janeiro, I o de maio de 1943; 122° _da Independência
e 55° da República.- Get~lio Vargas, Alexandre Marcondes Filho.
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO'TRABALHO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <<•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~CAPÍTULO IY ~

O CongressO NaCiOnal decreta:
Art. 1° O art. 133 da Consolidação das Leis dO Trabalho,
aprova-da pelo Decreto-Lei n° 5.452, de }0 de mãio de 1943, passa
a vigorar acrescido dos seguintes-§§ 3° e 4°:
"Art, 133,,,,,,,,.,,n.........., ...... ~-.-..,.~·•--~:.._:_:_:__,.~..
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. SEÇÃOI
Do Direito a Férias e de sua DUração

Art.

i'

~

129. ,Todo empregado terá direito anlJ-al~!iente ao gozo
de um período" d~Jéfias, se~ piejUi:ZO dã- if:muriefaÇão.
§ 3° Para os fins pfevisü:>s Iló htCiSó illoddté arti- Art. 130. Após cada período de 12 (doze) meses de vigência
go a emprcsa·comi.u'iiCarà
ótgãO-locai do Min!StériO do contrato de trabalho, o empregado terá direit~_ a férias! I!a se-: -- ·do Trabalho, com antecedência mínimi de 15 (qUinze) guiilie-proporção:
dias, as datas de iníCiO firri da :ParãliSãÇllo ·total ou pãfI - 30 (trinta) dias conidos, quando não houver faltado ao
cial dos serviços da empresa, e, em igual prazo, comuni- serviço mais de 5 (cinco) Vezes;_
cará, nos mesn:ros· termos, ao sindicato representativo da
II- 24 (vinte e_ quatro) dias corridos, quando houver tido de
categoria profissionar;-bem como afixará aviso nos res- 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas;
pccfivos locais de trabalho.
·
·
III- 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15
§ 4° Havendo perda do direito a"férias: nos termos (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;
TV - I 2 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24
do inciso III deste artigo,_ o empregado perCebúá _toda a
(vinte e quatro) a 32 (trinta e du-as) faltaS.
remuneração a que teria direito quando do seu gozo."
Caput com redação dada pelo Decreto-Lei n°-l .535, de "!3Art. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
4-19}7.
.Art. 3° Revogam-se as disposições em-contrário.
§ 1° É veciãcto -descontar, do períOdo cte féria:s, __a-s faltas do
empregado ao serviço.
- - LEGISLAÇÃO CITADA
§ 1° Com redação dada pelo Decreto-Lei 0° 1.535, de 13...:4CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
1977.
§ 2° O período das -fériaS será computado, para todos os
FEDERATIVA DO BRASIL
efeitos,
como tempo de serviço.
1988
§ 2o- COJD- r~dação .d~?a pelo Decreto-Lei 0° 1.535, de 13-4........ ........................... ... .............
)977. . .
.. .
.
TÍTULO !I
Art. 131. Não será considerada falta ao serviçO, para os
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado:
I - nos casos referidos no art. 4 73;
CAPÍTULO II
11- durante o licenciamento compulsório da empregada por
Dos Direitos Sociais
motivo de maternidade ou aborto não cdminoso, observados_ os reArt. 6° SãO direifOs sOCiais a educação, a saúde, o trabalho, quisitos para percepção_do Salárío-ffiãterÚidade ciisté3do ~Ia Previdência Sociã.I;· ·- -·· -- · -·- -- · -o lazer, a segurança, a previdência SOcial, a pro-teÇãõ à matefnidade
e à inf'ancia, a assistência-aos desamparados, na forma -desta Constituição.
Art. 7° São direitos dos tiabalhadores uibanos e rurais, além Rcd.1Ção dada pelo Dec-reto-Lei n~ 1.535, de 13-4-1977. Diz o art. 7"; xvn. da CF de 1968 que o
de outros que visem à melhoria de sua condição sOdai: . .
tr.wn-Jiiw.lor tem ctireito ao sozo •k r..:nas nnuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais a

ao

e

zo

~

~

~.~

~

......

......._,____,.....,~~"""""

........................................ _ ......... - ... ·-----···------··-_...:...-_._._'-Juco~alár\onormal.,
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III- por motivo de acidente do trabalho ot.i -de-incapacidade
que ·propicie conCessão de aux.Hío-doença pela Previdência SOCiãl;
excetuada a hipóteSe 00 -ínc. IV do art. 133; __
,IV- justifiCada peJa-etri)iri!sa, enteõdendo-se como tal a que
não tiver determinado o desconto do correspondente salário;
V- durante a suspensão preventiVa para-respOnder inquérito-administrativo'ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvi do; e
VI- nos dias em que não tenha havido_s_~~iço, salvo na hipótese do inc., III do. art: ü3: · ·
· ·
Redação dada pelo Decreto-Lei no I.S:35, de f3~4~1977.
Art. 132. O tempo de trabalho anterior à apresentação do
empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aqtiiS-iffvo, desâe que ele ·compareça ao éstabeJed,mento dentro de 90 (noventa) dias da data em que se verificar a respectiva
baixa.
Redação dada pelo Decreto-Lei no 1.535, de .13-4-1977.
Vide art. 472, § ] 0 , da CLT.
Art. 133. Não terá direito a férias o empregado que, no cur-- so do período aquisitivo:
I - deixar o emprego e não for readitimido dentro dos 60
(sessenta) dias subseqUentes à sua saída;
II - pennanecer em gozo de licença, com percepção do salário, por mais de 30 (trinta) dias;
IIl - deixar de trabalhar, con1 percepção de salários, por
mais de 30 (trinta) dias, em·Vü1ude da pai-alisação parcial ou total
dos serviços da empresa; e_ : __
_:
_ _ ___
_---- __ _
IV - tiver percebido da Previdência Social prestações de
acidente de trabalho ou de auxfiiO-doença por mais de 6 (seis) meses.,emboradescontínu_os.
__
____ _
Caput cõm redaç8o dada pelo Decreto- Ld ri0 1.535, de 134-1977.
- .. ·...

a

rrJ .
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§ 2° o pfogr~una de"!ãrdarriento" escolã.r iimita-se a alunos
de turnos letivos diurnoS.
-Art.-3"0 de_s.cuillpi:ii:neritO ão preceitUado no art. lo desta lei
será punido com multas em valor correspondente a no mfnirilO trezentas Unidades Fiscais de Referência- UFIR ou índice equivalente que venha a substituí-la.
Parágrafo único. O procedimentO administrativo da cobrança-de multas observará ó disposto no art. 57, e parágrafo, da Lei n°
8.078, de I I de setembro de 1990.
A.rt. 4° Esta lei en&ã em v"igor na d.-ita de sua publicação.
contrário.
Art. 5° Revogam-se as disposições

em

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI W 8.078, DE I I DE SETEMBRO DE 1990.

Dispõe 'sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Tí'I1Jl.O I

Dos Direitos do Consumidor
"'''''""•••""'""'•••••••••••••••••~•.-.J.•~Uoo<>"••~"""'"•••••-~•~•"'''""""U'••••• .. •••"•••;•~; ••• ;~.·.; ..

·CAPÍTULO VII

Das Sanções Administrativas

Art. 57- A pena de multa, graduada de <1:corc_lo com a gravidade da infração, a variüigem aUferida e a condição económica do
fornecedor, será aplicadà mediante procedimento administrativo
nos tennos da lei, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n°
7.347, de 24 de julho de 1985, sendo ainfração ou daito de âmbito
nacional, ou, para os fundos estaduais de_ proteção ao consumidor
§ 1° A interrupção da prestaçãO de serviço deVefá ser anota-- nos demais casos.
da na Carteira de Trabalho e Previdência Social:
Parágrafo único. A -multa será em montante nunca infedof a
§ 1° com redação _dada pelo D~creto~~ei rl~_ ~~35, de_l3-4- trezentas ou superior a três milhões de vezes o valor do Bônus do
1977.
Tesouro Nacional (BTN\ ou índice equivalente que venha substi§ 2° Iniciar-se-á o_ decurso de nOVO_· periOdO aquiSÚivo,- tuí-lo.
quando_o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas_ neste artigo, retornar ao serviço. ·- · ·
......................
.-;;.-............. _________ , ___ _
§ Com redação dada pelo Decreto-Lei n° 1.535.-de 13-41977. '
.
..
.....
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
~

zo

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

~---·

..

···~--··

..

........

·······--·-"·;-~=.~-

..

FEDERAT!V A DO BRASIL
I.
- J98S-'
.

~ ~-··""~----~

...

········-············~--··········-"'··-·····-··----~- ---·...;·~---···;..~--

(À ComissãO éle Assunti:JS-Sociais)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 12, DE 1994
(N° 3.174/92; na

casa de OiigeiDY

Determina que o modelo de fardamento esco~
lar adotado nas escolas públicas e privadas não possa
ser alterado antes de transcorridos cinco anos.
O Corigresso Nãcional decreta:
Art. 1° As escolas públicas e privadas, da _rede -~e_en$ino do
País, que obrigam o uso de_ unifonnes--~oS-seus alunOs, não podem
alterar o modelo de_ fardamento antes de transcorridos_ cinco anos
de sua adoção.
Art. -2° Os. .critérioS para a escolha do uniforme escolar levarão em conta as condições econôrnicas do estudante e de Sua família, bem como as condições de clima da lo~idade em que a
escola funciona.
§ 1o O uniforine a que se refere o caput só poderá -conter,
como inscrição gravada no "tecido, o-mnne do estabelecimento.

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

.'-·· .. ................................... '. '. ·-· ... .....
'

'

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

----

.TÍTULO VIII

Da Ordem Social
••• • • •' •••• oçç'-"""• "''• • •' •••• • •• • .,,O • ••••••• ...........••••••-••.,••--••••••••••"•••••• .. ' ••••• ••••

CAPfTULOill

Da Educação, da Cultura
e do Desporto
SEÇÃOI

Da Educação

__ ________

_

Ai"t. 205~ A"-educação, direito de todos e dever do Estado e--

da família, será promovidâ. e incentivada com a colabofação da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Art. 206. O ensinO :será ministrado com base nos seguintes
princípios:
I -igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola;
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II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;

lll - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituiçõeS pllblic3.s e privadas de ensino;
IV- gratuidade do ensino público em estabelecimentos ofiw
ciais~

V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na
forma da lei, plano de_carrcira para o magistério público, com piso

salarial profissional e ingresso excius.tvamente por conCurso público de provas e títulos, assegurado regime juóc;l.i_co ~nico para todas
as instituições mantidas pela União;
· - VI- gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.

Art. 207. As universidades gozam de autonomfa didáticocientífica, administrativa e---de gestão financeira e patrimonial, e
obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre e:nsino, pesquisa e extensão.
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de:
I - ensino fundamentaC obrigatório e gratuito, inclusive
para os que a ele não tiveram acesso na idade pr6piia;
II- progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao
ensino médio;
III - atendimento educacional especializado aos portadores
de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - atendimento em creche e pré-es_cola às crianças de zero
a seis anos de idade;
V - acesso aos níveis mais elevadoS do ensino, -da pesquisa
e da criação artística, segundO a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino notumo regular, àdequado às condições do educando;
VII - atendimento ao educando, no enshlo fundamentai,
através de programas suplementares de mateiial didático-escolar,
·
·
· ·
transporte, alimentação e assistência à saúde.
§ 1° O -ãceSsO ao e·nsino obdgatóriO e gratuito é direito pú_
_
blico subjetivo.
_ _ _ _ --~ __ _
§ zoO não-oferecimento dO ·enSino· Obrigatório pelo POderPúblico, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
§ 3° Compett:: ao Poder Público recensear os educandos no
ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais
ou responsáveis, pela freqUência à escola.

.................................. _.....

____........................

..-.. ...

""-·---~---:~.;

~~

____

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 5, DE 1994
(N" 826/93, na Câmara dos D-eputados)

Aprova o pedido de autorização para que o
Brasil possa colocar à disposição da ONUMOZ, pelo
prazo de um ano, um batalhão de infantaria.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fita- aprovado o pedido de autorizãÇão para que o
Brasil possa colocar à disposição da ONUMOZ, pélo prazo de um
ano, um batalhão de infantaria, que teria como firil único cooperar
com as Nações Unidas na restauração da democracia, na manutenção da segurança da população, no respeito aos direito~ pumanos,
na distribuição de ajuda humanitária e no estabelecimento df: clima de paz e conciliação qUe permitam O" fU-rldónàill'é'ntO de -eleiÇQ:~
es livres em Moçambique.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciaÇão "do Coitgresso
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão deste pedido, bem
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como quaisquer- atos que-, riOs--temias do inciso I do art. 49 da
Constituição Federal, ãcarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. zo Este decreto. legislativo entra em vigOr na data de
sua publicação. ·
·
Art. J> Revogam-se a~ disposições em contrário.

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
EMENDADA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 30, DE 1991
(N" 3.107/92, naquela Casa)
~ Regulamenta a profissão de Ortoptista e dá
óuti~às providências.
-

Dê-se ao inciso I do art. 4° do projeto a seguinte redação:
I - SUpervisionar, planejar, coordenar e executar atividades
de identificação, avaliação e tratamento ort6ptico das alterações
sens6rici~riiotoràs o-culares, por~Ineio de aparelhagem e técnicas
próprias;

(À Comis~iJo_ de Assuntos Sqcia~s)

PARECERES
PARECER N" 60, DE 1994
Da Cõ:miSSao de _Constihiição~ JUstiça e Cidadania, -sObre· a
Mensage-m no 001, de."I994, ·ao·~~,-éfltior Presidente da Rei:niblica,
subriletendó" à aprovação do Senado Federal, o noffie do Sr. Ru"i
Rosado de Aguiar Júnior, para exercer o cargo de Ministro do Superlor Tn'bunaJ de Justiça.
A Com,issão de ConStituição, Justiça e Cidadania,
votação secreta realizada em 24-2-94, apreciando o relatório apresentado pelo ~r. Senador José :fogaça (em anexo ao parecer), sobre a
Mensagem n° 001, de 1994, do Senhor_ Presidente da RepUblica,
opina pela '!Provação da escolha do Senlior RUI ROSADO DE
AGUIAR JUN!OR, para exercer o cargo de Ministro do Superior
Tribunal de Justiça.
Sala-das-Co111issões, 24 de fevereiro <:Ie_l994.- Iram sa~_
raiva, Pfesidente- Cid Sabóia de Cai-vatbo, Relator,- Pedrosfmom- Magno BaceJar- Alfredo Campos - Esperidião AminEpitácio Cafeteira - Gatibaldi Alves Filho - João Rocba José Fogaça Filho- Jônice Tristão- Wilson Martins- Francisco Rollemberg.

em

~RELATÓRIO

Relator: Senador José Fogaça
A Comissão de ConStituição, JustiÇa e Cidadania, dentro da
competência que lhe é atribuída pelo art. 1O1, inciso II, n° 9, do
Regimento Interno do Senado Federal, é chamada a opinar sobre a
indicação; feita -pdo Senhor Presidente da República, do nome do
Doutor RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR, Desembargador
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para exercer o cargo de Ministro do SU.pc!iiof Tiibunal de Justiça, em vaga
reservada a Desembargador, decorrente da aposent~doria do Mini_.stro Athos Gusmão Carneiro.
·
·
-··· De acordo com o art. 52, inciso III, alínea a, da Magna Carta, c-ombinadõ- COm o Parágiat"Õ ciliicO do -ari~ úi4, compete; privativamente, ao Senado Federal aprovar, previamente, por voto
secreto, após argUição pública, a escolha de MinistrO do Superior
Tribunal de Justiça.
O nome do Doutor RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Río Grande
do Sul, indicado para exercer o elevado cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, honra e enriquece as letras jurídicas na-
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cionais, como se pode ver do curriculum vitae reproduzido, em
síntese, a seguir;
11

Dados Pessoais:

NOME: RUY ROSADO DF. ÁGUfÁR iúNJOR
Nascimento:
Data: 30+ 1938

MunicípiO: If3C
Unidade da Federação: Rio Grande 4_q _Sul
Carteira de Identidade: 8002583626
Órgão Expedidor: Secretaria de_Seguranç3. P~bÜca- RS
CPF: 00641928068

Endereço Residencial: Rua Mariante,_ 1061/)001 -:- Rio
Branco-POA/RS- CEP 90430-181
Fone: (051) 33!.-9970

Endereço Profissioóal:

_

_

CorregedoriaMGerai da Justiça- Tribunal de Justiça do Estado do RS
· ....
Praça da Matriz, 55 - Palácio da Justiça - 4° andar - Ç~
90010-906-POA/RS
.
Fone:(OSI) 224'3869 -'-224-3311 ~ 114~3797- 221-2298
Graus e Títulos Acadêmicos
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2. Responsabilidade civil do Estado pelo ex.ercicio da jurisdição. Revista da Faculdade de Direito- UFRGS. 1993.
3. O novo código do consumidor. Revista AJURIS, vol. 53.
1991.
4. A Convenção de Viena e a resolução dos contratos i.nternacionais. AnaiS da Semana de Estudos Jurídicos da Integração.
1991.
5. Interpretação. Revista AJURIS, vol. 45. 1989.
- 6. Embargos de terceiro. Revista dos Tribunais, São Paulo.
1988.
7.·A sentença cririliilal condenat6ria e a resolução do contrato no Direito do Trabalho. Revista LTR. 1988.
8. Ensino jurídico. A reforma· curricular. Revista Estudos
Jurídicos. UNlSINOS.19.83.
9. Desquite por mútuo consentimento. Revi~ta AJURIS,
vol. 5. 1975.
10. Testemunhas do réu no procedimento sumarfssimo. ReR
vista do Ministério Público- RS, vol. 4. 1974.
11. Coiltrole jurisdiCiOnal do processo legislativo. Revista
do Ministério Público- RS. 1973.
. -12. Ministério Público. Posição constitUCTóiwl.· Revist3'doS
Tribunai&, vol. 436. São Paulo. 1971.
Palestras Realizadas no Ano de 1993

1. Bacharel em CiênCias JurídiÇas- e Sociais pela Faculdade
de Direito da UriiverSid8de Federal do Rio Giande do Sul. Apro_
vação plena.
_ _____ _
2. Curso de Pós-Gfaduação -em DireitO - Especialização em
Direito Penal. UFRGS. Conceito A.
3. CurSO -Õe PósRGradmiÇão em Direito-- Mestrado em Direito Civil. UFRas:·cum. Iaudae.

16-4-93 - IV CUrSo Nacional de ·Direito do Consumidor.
.
IBPC. Porto Alegre. Tem~: "Pr9teção do consumidor".
26-5R93 -IV Congresso Internacional de Derecho dei Consumidor. Buenos Aires. "Cláusulas contratuais abusivas".
29-5-93 - ill Congresso Internacional de Derecho de Dafios. Facultad de Derecho. Buenos Aires. "Responsabilidade civil
do Estado pelo exercício da fuflção_jurisdicional".
Atividades Profissionais que Exerce
.. . _17:-6-93 - Enç_g_ntr_Q EmpresariaL Balanço de 2 anos do CóI. Desembargador do Tribunal de Justiça, desde julho de
digo de Defesa do Consumidor. IDEC. São Paulo. "Casos Jurfdi,985
dos".
2. Corregedor-Geral da Justiça (1992193r
.
24-6-93 -Jornadas· de Direito Com_r:iàra4o. Associación Ar3. ProfesSo! di:l-Curso de Pós-Graduação- Mestrado em Di R
gentina de Derecho _Corriparado: RosáriO: "Aspectos do Direito
reito- da Faculdade de Dlreíto da UFR.GS, desde ·1992~ · ·
4. Professor da Escola Superior da M.ãgistfatura- RS, desde Contratual no Brasil".
24-8-93 -~SemináriO sobre Justiça. Associação dos Advoga1981.
dos de São Paulo. São Pãulo. "Juizados Especiais e de Pequenas
Atividades Profissionais Exer_cidas
Causas no RS".
.
2_7-8-93 - Semin~o sobre Justiça Criminal. PücR.s.. -,j~iI. Promotor de Justiça, de 1963 a 1980. . . .
zados Criminais Especiais;,.
·
2.Juiz do Tribunal de Alçada, ile 1980-a 1985.
3. Dirctor da Escolã.- SUPerior da Magistratura -- RS, 27-9-9.3. ..,... Painel "Justiça- Visão critica e s-oluções". UNI1986/87.
SINOS. São Leopoldo."
4. DiretOr EScola Nacional da Magistrifura, 1988/89.
Ante o exposto, em face da natureza da matéria em aprecia5. ProfesSõi ae-Oireitô-COnstitucioflal, na Faculdade de DiR ção, é o que se tem a relatar no presente processo.
.. .
-Sala das ComissõeS, 24 ae-íeVereiro de 1994. Iram Saraireito de Santo Ângelo, de 1967 a 1973.
6. Professor de Direito Penal, naÚNISINOS, de 1973 a va, Presidente, José Fogaça- ~elator.
1984.
PARECER N" 61, DE 1994

aa

Publicações -Livros
I. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor
(Resolução). Ed. Aide. Rio de Janeiro, 1991.
2. Direito ao· urbanismo. IBAM. Rio de Janeiro, 1981. Publicação com outros.
3. Aplicação da Lei n" 6.416177. Coleção Ajuris. Portei Alegre, 1977. Com outros.
4. Direito do coO.Siimidor e o Mercosul. Coleção AjuriS.

Porto Alegre. Com oütros (no prelo).
Publicações- Periódicos

1. CláUsulas contratuais abUsiVas. ReVista do Consumidor
(no prelo).

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidasobre a Representação s/n, de 1994, de autoria
d~_Mesa do Se1;1ado Federal, contra o Senhor Senador Ronaldo A~agão, formulada com base no art. 55,
§
da Cc.nsH_~~çiio Federal, e no art. 32, do Regimentõ I.nter-no desta Casa.
dani~,

zo,

Relatora: Senadora Eva Blay

i - Reiatório
É submetida ao exame desta ComissãO a Representação
s/n°, de 26 de janeiro de 1994, autora a Mesa do Senado Federal,
contra o Senhor Senador José Ronaldo Aragão, formulada com
base no art. 55, § ZO, da ConstituiçãO FeCerai, e no art. 32, do Re-
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gimento Interno desta Casa, que disciplinam- ô proceSS_o -contra Se- acusações que lhe são_ imputildas, assegurando-se~ assim, os meios
nador acusado de procedimento incompa"tíve1 coill O decoro parla- adequados a que, ao firiai, prevaleça a verdade sobre os fatos.
mentar.A Representação- tem por fundamento as conclusões do
Sala das Comissões. 23 de fevereiro de 1994.- Iran Sarai"Relatório Final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, va, Presidente - Eva Blay, Relatara ..: Cid -Sabóia de Carvalho criada através do Requerimento no 15119-3-CN, destinada a apurar Esperidião Amin- Magno Bacelar- Márcio Lacerda- Jutahy
fatos contidos nas denúncias do Sr. José Carlos Alves dos Santos Magalhães - Amir Lando- Wilson Martins- Josaphat Marireferentes às atividades de parlamentares, membros
nho- Pedro Simon -Áureo MeDo- José Fogaça -Mário Co·
do Governo e representantes de empresas envolvidas na - vas - Alfredo Campos.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar). - O Expediente
destinação de recursos do Orçamento da União", que às páginas V.
'
IV - 39 a 41, item 5.3.8, descreve fatos atribuídos ao Representa- lido vai à publicação.
Sobie a mesa, req~erimento que ser~_ lido _p~lo §r. 1o- Secredo passíveis de serem classificados como incompatíveis com o detáriO.
coro parlamentar.
A esta Comissão, com base no arl. 32, § 4°, alínea-a, do ReÉ lido e aprovado o seguin_t~
gimento desta Casa, compete tão-somente opinar "pefa -aceitação
REQUERIMENTO N• 86, DE 1994
da representação ou pelo seu arquivamento".
Requeiro, na forma regimental e de_ acordo cõm os termos
É o relatório.
do art. 71, inciso VII da Constituição Federal, seja remetida -a esta
Casa, com a devida urgência, pelo Tribunal de Contas da União, a
TI- Voto
1. Em faCe dos fiiilites regimentais, este :Parecer deve cingir- cópia integra], e nao apenas infoim"ação ou resu"m() das imputaçõ~.
se à verificaçãO da exfs-tência" á6s pressuPOStos processuais· e das es, dos seguillteS processos:
I- Entidade: Caixa: Económica Fe_derai- ê.EF.
condições da representação, tarefa realizada nos tópiCos a seitzir.
1) Cópia integral dO P!ocesso no 1_!.918{90-0- Denúncia de
2. A Mesa do Senado Federal possui capacidade jurídica
para formular representação contra meinbros desta Casa com base irregularidade na cessão de imóvel funcional da: CEF
2) Cópia integral do Processo n° 4.172/90-6 - Denúncia
na acusação de "procedimento incompatível com o decoro parlaacerca de irregularidades:envolvendo as filiais da CEF, nos Estamentar", conforme preceitua a Constituição Fedefal, art. 55;§ 2°:
dos do Mato Grosso do SÍil e Rio de Janeiro, na área de Habitação
"Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
n - cujo procedimento for declarado incompatível com o e Hipoteca, contrariando riormas legais e regulamentares sobr~_ t~s
operações.
decoro par1amentar;
ll - Entidade: Central de Medicameotos - CEME.
1) Cópia integral do ProCesso n° 683i89-l - Tomada de
2°- Nos casos dos incisos-I,- n e VI, a perda do . Contas, exercfcio de 1988- CEME e FUNCEME ..
mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou
2) Cópia iniegrál do Processo n° 12.113/90-5- Prestação de
pelo Senado Federal, por voto secreto e maioría absolu- Contas. exercício de 1989
ta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de parti~
III - Entidade: Com_p~nhla de Financiamento da Produção do político e representado no Congresso Nacional, DEP.
assegurada ampla defesa.
I) Cópia integral do Processo no 137/92-8 - Prestação de
~ .
Contas, exercício de 1990-.t
· ··i) Cópia integral do Processo n' 9.781/81:7-:_ Representa3. O Senhor Senador Ronaldo Aragão é parte passiva plena- ção formulada pelo então Deputado Luiz Inácio Lula da Silva conmente capaz para responder à representação, uma vez que se en- tra a DEP, a Cibrazem c a Rede Ferroviária Federal S/A, acerca de
contra no exercício do mandato parlamentar.
irregularidades que estariam ocorrendo na armazenagem, movi4. Os fatos descritos no Relatório Fírial da--Comissão Parla~ mentação e transportes de produtos agrícolas das aquisições do
mentar Mista de Inquérito no 15lf93 - CN, item 53.8, páginas Governo Federal ao amparo da Política de Garantia de Preçõs MíV .IV- 39 a 41, atribu(dos ão Representado; são passíVeis de se- nimos.
rem classificados como procedimentos incomPalívds Corri o deco-3) Cópia integral do Processo n° 7.064/90-0 - Denúncia
ro parlamentar, tendo em vista que configU:rãiiàm "beilefício dando conta de irregularidades que teriam ocorrido na Cibrazem.
indevido" de recursos públicos.
N - Entidade: Companhia Brasileira de Alimentos - CO5. A CPMI n° 151193 - CN levantou documentação relacio- BAL sucedida pela CONAB.
nada as fatos alegados, em particular a referente à movimentação
I) Cópia integral do Processo 0° 8.862188-5 -Relatório da
bancária do Representado e aos recurs-os transferidos à Associação Comissão de Auditagem instituída pelo Presidente do TCU, pela
Beneficente J;.R. Aragão pelo Ministério da AçãO Social- MAS, Portaria n° 241/SP/87 - Reseiva:áa, SOõie firêjufzos caUsados à
a título de subvenções-sociais.
União em decorrência da importação de alimentos no perfodo de
Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condi- 86/87.
ções da representação, em particular- a :Possibilidade de enquadra2) Cópia integral do Processo n° 11.390/90-5 - Denúncia
mento dos fatos alegaos como procedimentos íncompatíveis com o contra irregularidades ocorridas na Cobal, referentes ao pagamento
decoro parlamentar, opinamos pela aceitação da Representação da antecipado e com preço alterado na compra de óleo e leite.
Mesa do Senado Federal, contra o Senhor SenadOr Ronaldo AraSenado Federal, 24 de fevereiro de 1994 - lrapuan Costa
gão, podendo Sua Excelência ser processadO; coiü baSe nO ãrt.. 55, Júnior, Senador.
§ 2°, da Constituição, e nos art:s. 32 a 35 do Regimento Interno
· · O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Aprovado o redesta Casa, pela prática de atos incorilpafíVeis coffi _o decoro parlaquerimento,
a Presidência fará cumprir a deliberaçãO do PlenáriO.
mentar descritos no item5.3.8. páginas V .IV- 39- a 41, do Relató~
rio Final da CPMI no 151/93- CN.
.
A instauração do processo, em contrapartida, permitirá ao
Representado exercer o seu amplo direito de defesa e contestar as

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário.
·
São lidos e aprovados os seguintes
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REQUERIMENTO No 87, DE J9~4
Requeiro seja considerada como licença ãuiOrizada nos termos do art. 13, § 1°, do_ Regimento Interno do Senado Federal, minha ausência de Brasi1ia, no dia 25 de fevereiro próxiffio, a fim de
tratar, como Líder do Partido da Mobilização Nacional do Congresso Nacional, de assuntos políticos e administrativos no Estado
de Sergipe.
-Sala das Sessões, 24 de fevereiro-de 1994.- Senador Francisco Rollemberg
REQUERIMENTO N"'8s, DE 1994
Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
Requeiro a V. Ex', nos termos d0.ait. 13, §r o, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam consideradas como licença
autorizada as ausências às sessõeS___ dos dias, 3, 7, 10, 14, 17, 21,
24, 28 e 31 de janeiro e 4, 7; 10, 11, 16,-17, 18 e 21" de fevereiro de
1994, em razão de Viagens ao Paraná, para ·atender a compromissos partidários, anteriormente agendados..
Brasflia, 24 de fevereiro de 1994. --Senador José Richa
REQUERIMENTO N' 89, DE 1994
Senhor Presidente,
Soricitó; nos termos do art. 55, iteln r:rr,=-aa COnstituiÇãO Federal, e art. 13, § I 0 , do Regimento Interno do Senado Federal, que
seja considerado como licença autorizada o período de 10 a 21 do
corrente mês de fevereiro, quando estive em Washington - nc;Estados Unidos da América, onde fui assinar convênio en·tre·a Or. ·de
ganização dos Estados Americanos - OEA, e ServiçO NaciOnal
Aprendizagem Jndus_trial _ SENAI-DN, órgão subordinado à CNJ
-entidade que presido, destinado à implementação de um proê-ama de atualização técnica dos recursos humanos para a forma_ção
-- _profissional do setor industrial braslleir6.
Sala das Sessões, 24 de fevereiro" de 1994. -senador Albano Franco
MEMORANDO DE EJ\l'fENliiMENTO ENTREO A SECRETARIA-GERAL DA ORGANIZAÇP,OIJQS ESTADOS AMERICANOS E O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL, DA REPÚBÜCA FEDERATIVA DO BRASIL,
SOBRE o PROGRAMA. DE AtuALIZAÇÃO TÉCNICA DE
RECURSOS HUMANOS PARA A FORMAÇÃO PROF!SSIONAL NO SETOR JNDUS1RJAL
São partes deste Memorando_ de)3:nte_n_dimento_a SecretariaGeral aa Organização dos Estados Americanos (SG/OEA) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industriã.I (Senai/DN), da
República Federativa do Brasil, entidades que, pelo presente instrumento, convêm em colaborar na implementação de um programa de atualização técniCa dos recursos humanos do , observadas
as bases de entendimento e-stabelecidas no presente documento:
CONSIDERANDO:
Que o Senai organismo não-goveinamental sem fins de lucro, criado pela Presidência da República Federativa do Brasil mediante o Decreto-Lei U0 4.048, de_ 22 de janej_r_o de 19421 _ cujo
órgão executivo central, o Senai/DN, com sede na cidade no Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, representado pelo
Presidente de seu Conselho Nacional, e nesta condição habilitado
a estabelecer relações de cooperação com ·entidades internacionais
de assistência técniCa~
Que a SG/OEA, sediada em Washington, DC, Estados Uni-
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governamentais dispostos a executar programas da OEA, a particí-

par da execução de projetas conjuntos ou a contribuir com recurs_os técnicos, administrativos e financeiros para os programas da
OEA;
Que a OEA cun;Ipre a finalidade de promover o desenvolvimenta integral nos Estados membros e contribuir para a melhoria
da qualidãde de vida dos seus habitantes mediante a realização de
atividades de cooperação para o desenvolvimento de recursos humanos;
Que o Senai cumpre seus objetivos de desenvolvimento mediante a execução de um inovativo e importante programa de atualizaÇão técnicit de s'eus recursos humanos, que conta com
financiamentôpr6prio;
Que o Senai!DN, com o propósito de intensificar seu programa de atualização técnica no exterior, expressou formalmente à
SG/OEA seu interesse em estabelecer relações de cooperação neste campo; e Que a SG/OEA e o.Senai/DN consideram conveniente
e de mútuo interesse acordar quanto à natureza,
-"àos·objeiivos-, aO alcance, aos mecanismOs e aos prazos dessa cooperação,
AS PARTES, convêm em estabelecer relações especiais de
co-operação nos seguintes termos:
I. Definições
1. Entende-se p~r "ME" o presente Memorando de Entendimento.

2. Entende-se P_~r "OEA" a Organi~ação do_~ E:~tados__Ame-

ricanos~

3. Entende-se por"" o Serviço Nacional de Aprendizaiem
Industrial do Brasil.
4. Entende-se por "SG/OEA" a Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos.
5. Entende-se por "Senai/DN" o Departamento Nacional do
Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial do Brasil.
6. Entende-se por "PAT/Senai" o Programa de Atualização
Técnica dosRecursos Humanos do .
7, Entende-se por "PAT/Senai-OEA" a relação especial de
cooperação técnica que 'a OEA e o Senai acordaram em conformidade com o presente Memorando de Entendimento, para fins de
execução de ativídadcs e pr<Íjetos no âmbito do programa de atua- .
lização técnica~
8. Entende-se por "DP" os documentos de projeto específicos para a iXecução dos programas prioritáriOs dO PAT/Senai/OEA. ·Esses· illSLrunlentos incluirão o seguinte: denominação
do programa, respo·nsáveis por sua execução, resultados esperados, prazos; estrutura e recursos- financeiros, técnicos e materiais.

II. Objetivos
O_ presente ME tem por objetivo estabelecer o quadro geral
das relações especiais de_ cooperação institucional entre a SG/OEA
e o_ Senai/DN, em apoiO à 'realização do -Programa de atualização
té_cnica de recursos humanos para a formação profissional nO setor
industrial.
m. Responsabilidades da SG/OEA
Na dep ende'nc1·a do q-ue ·s-·
eJa_ est a·b·~ lec'd
1 o n 0 s. DP para a
~:~ução das ações do PAT/Senai/OEA, ~ SG!OEA C~l~npromete-

dos da América, representada por seu secretário-Geral, Embaixaa) Apo·ar
as 1·n1·c1'ati' vas e· p~
ro'etos a seremxecu_osn
e
tad
1
0
dor João Clemente Baena Soares, é o órgão central permanente da contexto do PAT/Senai/OEA, que· contribUam para -a ·melhoria da
Organização dos Estados Americanos que, nos ternl:os dos §"§ _18 a ~- qualidade da vida humana e para a vinculação maiS eficiente do
20, inclusive, da Resolução AGIRES. 57 0-0/11 ), está facultada a h ornem aos setores d e pro duç ã o e do d esenvo1v1men
·
to socta
· 1;
estabelecer relações especiais de cooperação com organismos não-
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b) Apoiar as ações c iniciativas naS áreaS-de cooperação técnica internacional do PAT/Senai no Brasil c em outros Estados_
membros da OEA;
c) Colaborar com o SenaiJDN na- identiffcilção de oportunidades concretas de ação no âmbito do PAT/Senai!OEA;
d) Coordenar, com o Senai/DN, a execução de_ atividades e
projetas especfficos de assistência técnica-para o desenvolVimento
de recursos_ humanos, tais como cursos, estágios, seminários,
workshops, jornadas técnicas, visitas-ae estudo, além dQ j_ntercâmbio de peritos e consultores, visando a incrementar a produtividade industrial e melhorar a qualidade de vida da sociedade;
e) Promover o intercâmbio entre universidades e institutos
de pesquisa, em especial dos Estados Unidos e Canadá, e os Centros de Tecnologia do ;
f) Estabelecer mecanismos de promoção de Escolas-Irmãs
entre centros de pesquisa c ensino do e entidade_s congêneres -de
outros Estados-Membros da OEA;
g) Promover programas de treinamento e atualização na:s
áreas Gerencial, de Controle de Qualidade, Qualidade e Produtividade, Organização e Métodos, Controle de Custos, Redução de
Desperdício, entre outros;
h) Promover programas especffiCos de atendimento à área
de Meio Ambiente;
i) Desenvolver e executar, em coordenação com o Senai/DN, sistemas de acompanhãmento av-aJ:íação das--atividades
do PAT/Senai!OEA, e; .
..
..
j) Levar a cabo as ações acordadas nos DP segundo suas
normas e regulamentos.

e

V. Responsabilidades do Senai!DN
Nos termos que venham a ser estabelecidos nos DP para a
execução das atividades do PAT/Senai/OEA, o Senai/DN compromete-se a:
--·a) Participar, em cocJrâéilãÇão com a SG/OEA, na identificação de oportunidades concretas de atuação __conjunta no âmbito
do objetivo deste ME;
b) Apoiar a participação das entidades beneficiárias do
PAT/Senai nas ações e projetas que resultem da aplicação deste
ME;
c) Participar, em coordenação com a SG/OEA, na concep-ção e formulação de estratégias para a promoção ·da pessoa humana e a melhoria da sua qualidade de vida, assim como na
negociação de cada ação ou projeto específico -que se execute Oo
contexto do PAT /Senai/OEA.
d) Proporcionar os recursos e o apoio institUcional requeridos para criar e integrar a necessária sinergia para a interação entre
as entidades que participam da realização_dãs ações e dos projetes
emanados deste ME, e para articular e coordenar a comunicação
entre esta:; c a SG/OEA; e
e) Identificar e motivar outras'entidades no nível nacional
que decidam aderir aos propósitoS contidos neSte Iristrumento-.

nistrar o PAT/Senai/OEA
entre as partes.
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ecriar e integrar a- s-inergiã -necessária

Vll. Mobilização de Recursos
Em conformidade com os respectivos DP, as partes mobilizarão os ·recursos necessários para apoiar a realização das ações e
dos projetes que integrem o PAT/Senai/OEA.

VIII. Pl'32o
Este ME entrará em yigor a partir da data de sua assinatura
por ambas as partes e terá duração de 2 (dois) anos a partir dessa
data, prorrogando-se automaticamente poi:' períodos iguais. Qualquer uma das partes poderá adiantar a finalização da sua vigência
informando, por escrito, sua decisão à outra Parte com antecedência mínima de 6 (seis) me~-es.
IX. Emendas
As disposições contidas neste ME podeião ser ampliadas ou
emendadas mediante acordo comum subscrito pelos representantes
devidamente autorizados das partes.

X. Arbitragem
a) Quaisquer divergências que ocorrain em decorrêncii da
execução deste ME serão resolvidas mediante arbitragem, em conformidade com as normas de procedimento da Comissão Interarnericana de Arbitragem Comercial Internacional. O Tribunal de
Arbitragem decidirá como conciliar ex aequo et borro, e a decisão
do árbitro terá força de sentença judicial cfcl'lnhiva.
b) Este ME nada contém que implique renúncia aos privilégios _e imunidad~s da SG/QEA c-ontidos na Carta da OEA _e_ no
Ac_ordo sobre Privilégios e Imunidades da Organização dos-Estados Americanos, subscrito pelo Governo do Brasil em 22 de se~
tembro de 1949, cujo documento de ratificação foi depositado em
Washington, DC., em 22 de 9utubro d~_l965. _
_
____ Emtestemun)-10 do_qtie, os representantes de ambas as partes, para tanto devidamente autorizados, assinam o presente ME
em 4 (quatro) originais de_ igual teor, na cidade de _Washington,
DC., em 14 de fevereiro de_f994.
Pelo Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, AJbano do Prado Franco, Presidente.
, _ pela Secretaria-Geral da Organização dqs E?tados A_mericanos,- João Clemente Baina So3res, Secretário-Geral.
REQUERIMENTO N" 90, DE 1994
Excelentíssimo Senhor Senador HUMBERTO LUCENA
Digníssimo Presidente; do Senado Federal

V. Programas Prioritários
A definiçãO e o detalhe dos prOgramas prioritáriOS serão objeto de negociação entre as partes e, a seguir, incluídos no~_ DP do
PAT/Senai/OEA.
..

Requeiro a V. Ex11 nos termos do artigo 43, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam considerados como licença os dias 7, I O. II. 13, 14, 28 e 31 de janeiro -do corrente ànõ;·
quando estive afastado dos trabalhos da Casa.
Brasília, 24 de fevereiro de 1994.- Senador João Rocha
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Aprovados os
requerimentos. ficam concedidas as licenças sofidtada"s.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I o Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

VI. Execução
a) Caberá à -senai/DN, por interniédlo do seu -bireto~~Geral,_
a identificação das oportunidades concretas de atuação durante
suas negociações com a SG/OEA, no contexto deste ME;
b) Para exercer as funções de coordenação, a SG/OEA._ e o
Senai/DN designarão membros àos respectiVOs quactfos de" pessoal
aos quais caberá preparar os DP, coordenar a comunicação, admi-

REQUERIMENTO N" 91, DE 1994
Requeiro, com -funcfarilento no art. 13, § I 0 , C/C o art. 43, I,
do Regimento Interno, lice~ça, por mo ti vo de saúde, conforme
comprova o atestado médic(! anexo, para afastamento dos trabalhos da Casa pelo período de 16 a 25 do fluente mês.
Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1994. - Senador Pedro
Teixeira
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O requenmento
está devidamente instruído com o atestado médíco prevísio no art.
43, I, do Regimento Interno.
Em votação.
Os Si"s. Seiiadores que o aprovam quêiram péri"riãnecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requ~riment()S que serão lidos pelo Sr. lo Secretário.
- - --_
-São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N" 92, DE 1994
Senhor Presidente,
Nos termos no artigo 21 O dO -Regimento Interno, requeiro a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, de matéria publicada na
revista Veja, de 23 de fevereiro do corrente ano, página 114, intitulado "O Sindicalismo Faliu", na coluna Ponto de Vista, de autoria do Assessor do Sindicato dos Químicos de Belo Horizonte,
Antônio Baracat.
Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1994. -Senador EsperidiãoAmin
REQUERIMENTO N" 9~. DE 1993
Nos termos do art. 210 do- RegínleOto Interno, requeiro a
transcrição, nos Anais do Senado, do artigo publicado no Jornal O
POVO, dO Advogado Ãrmando Falcão, cm 16 de fevereiro de
1994.
Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1994_-..:.. Senadod\fauro Benevides, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- De acordo com o
art. 210, § 1°, dO Regimento Interno, os requeríirlêfJ.l6s lidos serão
submetidos ao exame· da Comissão Diietoia. '
~.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N" 94, DE 1994
__
Requeiro, na forma do art. 50,§ 2°, da Constituição Fedefal,
combinado com o art. 217 do Regimento Interno do S~Q.ado Federal, seja remetida a esta Casa, no pràzo. CàDstitucional. pelo Ministério da Agricultura, Abastecimento e da Reforma Agrária, por
intermédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, cópia integral âo prOcesso que determinou a edição do Decreto
n• 92.445, de 6 de março de 1986, de desapropriação de terras.
Senado Federal, 24 de fevereifo de 1994. _: S~~çlo_r-Í:ra
puan Costa Júnior
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4. EstrutUr;l atual da form_ulação do preço d~ naftª petroquímiCa (custo da matéria-prima), custo de refino, tributos, custos financeiros de venda a prazo, etc.);
i. EVOlução da. estrutur?_ de formulaç?o dç preço çla nafta
petroquímica verificada nOS rlitiinos 24 (vinte e quatro) meses;
6. Evolução nos últimos 12 (doze) meses (em US$/t) do:_
- . preço médio mensal efetivamente recebido da nafta pela
Petrobrás pelo forneciinento às Centrais Petroquímicas~
.preço médio CIF da nafta importada pela Petrobrás;
. preço médio FOB da ilafta comerciãlizada no mercado
mundial;
. preço médio CIF da cesta de petróleos importados pela Petrobrás.
-- 7. Projeção para os próximos 5 (cinco) ano:; fe-"'"".:1 US$/t) do:
. preço médio FOB da nafta comercializada no mercado in- ternacional;
. preçoS médios FOB e C"!F da Ú:st.:. de petróleos impmtados pela Petrobrás.
_
8. Projeção da Produção nacional, da importação e do consumO de petróleo para os próximos 5 (<inós) anos; ·
9. Projeção do teor(%) de nafta obtido a partir do refino do
petróleo consumido no Brasil nos próximos 5 (cinco).anos; e
1O~ Existência de subsídio cruzado no preço atua I de nafta
(se positivo, quantificã-Io). Na aplicação da fórmula contida na
Exposição de Motivos Interministeriai n° 400 publicada no DOU
de 17-1-94, informar se haverá redução ou acréscimo no referido
subsídio. Na hipótese d~ redução ou acréscimo, quais os instrumentos que serão utiliZados para não onerar a Petrobrás, ou quais
os outros produtos da Petrobrás que terão seus preços modificados
para mais ou para menos.
Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1994.- Senador Amir
Lando.
REQUERIMENTO N" 96, DE 1994
Requeiro à Mesa, nos tennos do artigo 50, § 2°, da Constítuiçãq,Fe~~r~I, combJn_~do c_oni Õs arts. __216 e 217 do Regimento
Interno, sejam prestadaS pelo Ministro de Estado de Minas e Energia.. por intermédio do Departamento Nacional de CombustíveisDNC, as seguintes informações:
__ __ .
1. Relação das a!Jtorizações expedidas à PetrobráS, com as
respectivas dataS, nos Ultimes dez anos, (mês a mês) até janeiro de_
1994, para o pagamento às distribuidoras de Gás Liquefeito Cfe Pe~
trófeo- GLP, do Frete de Unífo.rmização de Preços- FUP;
2. Relação dos créditos ainda existentes, às _çtistri~u_idoras,
do Fre~ _de lJnifÕrmizaÇão de Preç9s -

FuP:: - --

Justificação
As infor!llações e documentos ora solicitados são imprescindíveis à fonnação do Juízo desta Casa, em face as denúncias de
REQUERIMENTO N" 95, DE 1994
Nos termos do art. 50 da Constituição Federal e do art. 216 iiregularidades existentes no ressarcimento dos custos dos fretes
do Regimento Interno do Senado Federal e ten~o em vista a apro- para o transpofte do GLP- Gás Liquefeito de Petróleo, às emprevação em 14-I-94 pelo Excelentíssimo SenhOr Presidente daRe- sas distribuidoras.
Razões pelas quals submeto o -incluso Requerimento à aita
pública da Exposição dt? Motivos Interministeri!!l no 400, que
modifica a política de--preços da nafta_ petroquímica, re_queiro se-- apreciação da colenda Mesa Diretora desta Casa, aguardando decijam prestadas as seguintes infol111ações pelo Senhor Ministro_ das são favorável.
Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1994. - Senador Ono.~----· -Minas e Energia:
1. Evolução nos últimos ;-(cinco) anos do COnsumo, Produção e importação da nafta petroquímica;
2. Projeção para os próximos 5 (éinC:orànos do c-Onsumo,
produção e importação de nafta petroquímica;
3. Prazo atual concedido às Centrais Petroquímicas pararecebimento do pagamento pela nafta fornecida pela Petrobrás;

freQuinan.
. REQUERIMENTO N" 97, DE 1994
Requeiro à Mesa, nos termos do art. 50, § 2°, ·da Constituição Federal, combinado com os arts. 216 e 217 do Regimento lntemo, sejam prestadas pelo Ministro _de Estado de Minas e
Energia, as infórmações :e documentos seguintes, do âmbito da jurisdição da Petrobrás- Petróleo Brasileiro S.A.:
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I. Relação das importâncias pagas às distribuidoras de OLP
- Gás Liquefeito de Petróleo, nos últimos dez anos (mês a mês)
até janeiro de 1994, para o ressarcimento das_ d_e_spesas _de_fretes
para o transporte do OLP (FUP- Frete de UnifortUização de Preços).
Justificação
As informações e documentos ora__solicjtados são imprescindíveis à formação do Juízo desta Casa, em face as_denúncias de
irregularidades existentes no ressarcimento -dos custos dos fretes

para o transporte do GLP - Gás Liquefeito de Petróleo, às empre-

sas_distribuidoras ..
O ressarcimento às Distribuidoras de GLP.__decorrentes_ das
despesas de transporte do gás, são autorizadas pelo Departamento

Nacional de Combustível - DNC, e. os respectivos pagamentos
efetuad.os pela Petrobrás- Petróleo Brasileiro S.A.
Razões_ pelas quais submeto o incluso Requerimento à alta
apreciação da colenda Mesa Diietora desta Casa, aguardando deci_são favorável.
Sala das Sessões, 24 de fevereirO de_l994. ~-S.enador OnofreQuinan.
REQUERIMENTO N" 98, DE 1994
Requeiro, nos termos do art. 5°, parágrafo 2°, da -Constituição Federal e do art. 216 do Regimento Intemo_do Senado Federal, sejam solicitadas à CornPaiJ.hia Nacional de Abastecimento CONAB, através do Ministério da Agricultura, do Abastecimento
e da Reforma Agrária-, as seguintes informações:
Relação nominal de todos os servidores da CO- .
NAB, com respectivos venCimentos, gratifiCações e van-tagens recebidas, bem como do seu Presidente _e demais
Diretores.
-

Justificação
Tendo os jornais noticiado que a CONAB s~gu_ndo a Secretaria de Administração Federal - SAF, estaria entre os i5rgãos que
pagam vencimentos e gratificações acima do teto e~!ª-belecido le.galmente, faz-se mister que o Seriado conheça a real situação do
quadro funcional daquela Companhia e Omontante. de sua folha de
pagamento, importante elemento de análise na investigação ·que se
está procedendo nesta Casa quando a diversas irregularidades cometidas por aquele órgão.
Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1994. - $enador Moi-_
ses Abrão.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bace!ar)_-,_Ouequedmentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos termos do
inciso ID d_o art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, ~equerimento qu~ se~~ I~dCl__pelo Sr. }0 Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N" 99, DE 1994
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno,_ requeiro tenham tramitação em conjunto os Projetes de Decreto Legislativo
noS 4, de 1994 e 50, de 1992, Por tratarem de-matérias que versam
....
o mesmo assunto.
SaJa das Sessões, 24 de fevereiro de 1994. ~;5pnador Espe-

ridião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Maguo Bacelar) - O requerimento
lido será publicado e, posteriormente, incluído na Ordem do Dia,
nos termos do art. 255, II, c, TI0 8, do Regimento Inteino.
Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário.
São lidos os seguintes
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Altera dispositivos da Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986, que "define os crimes contra o sistema
financeiro nacional e dá outras providências".
O Congresso Naciona~ decreta:
Art. I" Os artigos da Lei n" 7 .492, de 16 de junho de 1986,
adiante referidos, passam a viger com os seguintes teX:.tos:
"Art. 21. Airibuir-se, ou atribuir a terceiro, falsa
identidade, em contrato de câmbio, abertura de conta ou
qualquer operação perante insti!uição financ;eir~. _
Pena: Reclusão de 2 (dois) a 8

(oi~o)

anos e mul-

ta.
§ 1° Incorre. em igual pena quem, para os mesmos
·fins, sonega iri.fOiTô.aÇão que deveria prestar ou presta informação falsa; ou quem deixa de exigir os documentos
de identidade ou de inscrição rios cadastros de pessoa física (CPF) ou de pessoa jurídica (CGC) ou negligência
sua análise; ou quem determina ou induz qualquer desses procedimentos.

§ 2° Havendo participação ou conivência das pessoas mencionadas no·art. 25, a iristitlr.ição financeirã. será
_m~ltada em até I O_ (dez) vezes _o val()r do maior saldo
histórico-âa conta, atualizado monetaiiamente.·
···-···--············-·····························~··--·· .. ········; .....
Art. _25. S~o. penalmente respom;áveis, nos termos
desta Lei, o contrqlador, o diretor e o _gerente a,os quais,
na· estrutura da iqstituição financeira,. se su)Joordinar a
unidade operaciomif erri. Que ocorier o delito, bem cõriJ.o
o empregado que o cometer.

..................."

Parágrafo ú~iGo ........ ,. ....... :::~ ........=.~

Art. 2° O produto da arrecadação da multa a que se refere o
§ 2" do art. 21, da Lei n" 7.492, de 16 de junho de 1986, será recolhido ao Tesouro Nacional, para aplicação no Programa de Combate à Fonte ou, na falta deste. em outra finalidade de caráter
social semelhante.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor-na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições erh contrário.

Justificação
O ·congresso Nacioti.al, ultimamente, vem-se assoberbando
com _tra~alho de- ComiSs()es' Parlamentares de Inquérito. A peitas
para registrar as maiS sigliiflcatívas, instítúíram-se· a CPI da Corrupção, a· CP! das Obras PÚblicas, a CPI PC/CollOr é, em andamento, vivenda-se a CPI do Orçamento.
Em todos esses episódios, que enodoam a hh;tór;ia políticoadministrativa de nosso País, tem-se constatado a prática de aberturas de contas-correntes__ bancárias_ irregulares, chamadas
popularmente de "contas-fantasmas", com o intuito de escamotear
a utilização de dinheiros havidos por meios escuses.__ _
_É necessáriO, portanto; dotar o' País de uma Iegislaçãó mais
severa-sobre o assunto, com o propósito de inibir tais práticas delituosas. O Congresso N aciorial tem atuado com profiCiéncia nesse
desideratum. Após a Constituição de 1988 já aprovou leis importantes contra a corrupção, como, por exemplo, a Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União. a Lei Orgânica do Ministério Público, a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992, que "dispõe sobre as
sanções aplicáveis aos agerites -públicos nos casos de enriquecimento ilícito (Lei do Colarinho Branco), a nova Lei das Licitações
e a Lei 8.730, de 10 do correpte mês de novembro, que "estabelece
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a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exerc1cio
de cargos púbJicos''.
Desta feita, estamos tentando f!P~~çoar a ~i n°7.492, de
16" de junho de 1986, que "define os crimes contra o sistema financeiro nacional", e, para isso, esperãmos ·contar com ·a imprescindível ajuda dos Senhores Congressistas.
Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1994. - Senador Júiio
Campos.

LEGISLAÇÃO CITADA- .
LEI N" 7.492, DE !6 JUNHO DE 1986

Define os crimes contra o sistema financetro nacional, e dá outras providências.
Art.-21. Atribuir-se, ou atribuir a terceiro, falsa identidade,
para realizaçãO de operação de câmbio:
Pena: Detenção, de 1 (um) a-4 (quatro) anos, e multa.
ParágrafO úõ.iCo. Incorre na mesma pena quem, para o mesmo fim, sonega infoiiri.ação que deVia preStar õU presta informação
falsa.
Art. 22. Efetuar operação de cãmbio não autorizada, com o
fim de promover evasão de divisas do País:
Pena: Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) aflos, inulta.
Parágrafo úriico. Incorre na mesma pena quem, a qualquer
título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa
para o·exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente.
_ _ _
_
Art. 23_. Omilli; rêtaidar ou pratiCar~ 6 fUncionário Público,
contra disposição expi-essa de lei, ato de ofício necessário ao regular fuD.cioilamento do sistema finailceiiõ nacional, bem como a
preservação dos interesses e valores da oidem econômico-finan· ---ceira:

e

Pena: Reclusão, de I (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Art. 24. (Vetado.)
Da Aplicação e do Procedimento
Cilin10af'·Art. 25~ São penalmente responsávers, riõs termos desta lei,
o controlador e os administradores de irlstituição financeira, assim
considerados os diretores, gerentes (Vetado).
Parágrafo único. Equiparam-se aos aqmhúSiradores de insti..":
tuição financeka (VCtacto) o iD.terVentor, o liqüidante ou síndico.
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I -40% (quarenta por cento) da renda líquida das loterias
administradas pela CaiXa Econômica Federal, na fonna da legislação em V!gor;
, U- recursos orç?ffientários da CEF;
III- dotações orçamentárias da União;
IV - outros recursos, de origem interna e externa, inclusive
provenientes de repasses, retorno· de financiamentos e de outros
encargos.
Parágrafo único. Os recursos previstos no indSo I, repassados pela CEF ao FAS no 1o (prinieiro) dia útil do mês subseqüerite
ao de sua arrecadação, serão aplicados nos programás e projetas
relacionados à seguridade social, nas áreas de saúde, previdência e
assis-tência sOciaL
Art. 3° Os recursos do FAS permanecerão depositados na
CEF, aié sUa utiliz<Íção'pefos tomadores de financiamento, devendo as disponibilidades efetivas serem remuneradas mensalmente
pela Taxa Referenciãl - TR, ou, em -caso de sua extinção, pelo índice que vier a substituí-la.
- Art. 4° Os financiamentos com recursos do FAS obedecerãO"
às seguintes condições básicas:
1- atualização do saldo devedor com base na variação mensal da Taxa referencial- TR, ou, em caso de sua extinção, do índice que ~ier a st.ibstituí-13;
II- taxa de juros de 4% (quatro por cento) a 12% (dOze por
cento) ao ano, nela já incluído o diferencial de juros de 1% (um
por cento) ao ano, a título de remuneração da CEF, na qulidade de
Agente Financeiro do F AS;
_ ~ -- III- prazo máximo de 15 (quinze) anos, nele incluído o períodÓ de carê'ncia;
IV-_- ohr1gatoriedade de contrapartida e prestação de garantia pelo mutuário.
__ _ Art. 5° Çaberá à ÇEF, na qualidade de gestora ·e administra- .
dora do FAS, baiXar as nonnas de operacionalização necessárias à
adequada execução da presente lei.
§ ] 0 Cabe especialmente à CEF:
-··- l.- estabelecer diretrizes, modalidades e critérios de aplica..;·
ções dos recursos do F AS;
_ II- elaborar o Plano Anual de Aplicações do FAS;
·m - eXãmirlã.r Os Pedidos de financiamento e decidir quanto
à prioridade de seu enquadramento, aprovação e concessão;
IV- examinar os aspectos-jurídicos, de engenharia, arquitetura, urbanismo e econôriüco-financeiro das propostas de financiamento~

(À Comissão de Constit~ição, _!u_stiçci e Cidada-

nia)

PROJETO DE LEI DO SENADO N'Ü, DE 1994 .
COMPLEMENTAR
Dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, e dá outras
providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacion~l decre~a e eu-Sanciono
a seguinte Lei ConiPiementar:
_
Art. I o Os recursos destinados ao Fundo de ~p_oio ao Desenvolvimento Social- FAS, criado pCiã-Lef n.õ·fJ.-168, de 9 de dezembro de 1974, regulamentado pelo Decreto n° 75.$08, de 18 de
março de 1975, serão aplicados pela Caixa Econômica Federal CEF, sob a forma de financiamento aos setores público e privado,
de projetas de caráter social, preferencialmente nas áreas de saúde,
previdência- e assistência social, educaçãO e trãbatho.
Art. 2° Constituem recursos do FAS:

V - realiZar o acompanhamento físico--financeiro 'das" aplicações dos recursos do FAS.
Art. 6° O exercíciO financeiro do -FÃS será de 1o de janeiro
a 31 de dezembro:
-§- 1° No final de cada exercício financeiro será realiZado o
balanço anual do F AS.
§ 2° O FAS será escriturado em registro contábil próPrio.
Art. 7' Esta lei entra em viior na data de sua publicação.

Art. 8o_ Revogam-se as disposiÇõ~- em contrário._
Justificação
O Fundo-de ApoiO ao Desenfolvimentci SOcial- FAS, cria~
do pela Lei 0° 6:168, de 9-12~74, e regulamentado pelo Decreto no
75.508, de 18-3-75, tem o objetivo' de" dar apoio financeiro, sob
forma de financiamentos, através da Caixa Econômica Federal, ã
programas· e pr6Jetos tidos como prioritários no contexto dos Planos Nacionais de DesenvOlvimento - PND, ligados à previdência
e assistência social, saúde, trabalho, educação e cultura, justiça, interior e saneamento, em especial aqueles que visassem a beneficiar
as regiões carentes e populações de baixa renda.

a
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. . Os recursos destinados à formação e manutenção do FAS titaham por origem a renda líquida das loterias, recurs_os_ destacados

nos QrÇamentos operacionais da CEF e de dotações orçamentárias
da União, e outros, de origem interna e externa, inclusive-de repas~.de financiamentos.
O Programa. contudo, era basicamente alimentado pelas loterias, em especial a LOTO (I e ll- SENA).
A partir de 1987, o F AS pasSou a conviver com inusitada

expansão de demanda, agravada, sobretudo, por autorizações concedidas pelo extinto Conselho de Desenvolvimento Social- CDS,
9rgão normatizador de suas atividades, para que fossem negociadas, em caráter excepcional, inúmeras operações não enquadradas

lias nonnas operacionais do Fundo, tanto em funÇão de seus objetivos, quanto em decorrência dos elevados valores envolvidos.
Essas injunções, aliadas à persistência, no passado. de uma
política de subsídios, acabaram por ocasionar distorções no Programa, levando-o a enfrentar sérias dificuldã.des de orde-m finan-

ceira, e criando, paralelamente, uma situação de constrangimento
para a CEF, uma vez que_QFAS, basicamente alimentado pelas lolerias, passou a não contar com disponibilidade suficiente para suprir todas as necessidades e satisfazer sua clientela.
Esse quadro agravou-se ainda mais_ em função da promulgação, pelo Poder Executivo, do_ Decreto-Lei no 2.463, de 30__de
agosto de 1988, que alterava a destinação dos_ recursos das loterias
e obrigava a CEF a recolher, a conta do Tesouro, as receitas antes
destinadas ao FAS.
Sensibilizado com a abrangência do Programa, o Congresso
Nacional rejeitou o texto .do referido Decreto-lei, em 15 de dezerii:.
bro de 1988, por intermédio do Decreto Legislativo n° 77, De maneira semelhante. excluiu do Projeto de Lei n° 01, relativo ao
Orçamento Fiscal da União, que resultou na Lei n° 7.742, de 20_de
março de 1989, o artigo-que deterriiinava a transferência de toda a
receita líquida dos concursos_ federais de prognósticos pata o Tesouro Nacional, medida que inviabilizaria o Programa.
Por dispositivo constitucional, contudo, a seguridade social
passaria a ser financiada mediante contribuições sociais, eritre as
quais a incidente sobre parte da receita de_ concursos- de prognóstiC!JS, principal fonte de recursos do FAS (art. 195, ll.l).
Assim é que, em 24 de outubro de 198"9, foi editada a Lei n°
7 .856, que regulamentou aquele dispositivo, fixando em 40%
(quarenta por cento) da renda lfquida a parcela de contribuição dos
concurso~ de prognósticos destinada ao FAS, para aplicação no
campo da seguridade social. fato que, por outro lado, ocasionQu a
redução do volume de recursos alocados ao Fundo ..
Essa lei foi alterada, em seu § 3° do art. 4°, pela de n° 7 .921,
!le 12 de dezembro de 1989, que suprimou, do referido texto, a frase "para serem aplicados na área da seguridade soc:ial",
Todos esses impasses de ordem legal e financeira obrigaram a CEF a restringir e, posteriormente, paralisar os membros do
Grupo Técnico Especial do FAS- GTEIFAS, responsável pelo enquadramento das propostas recebidas, deixando as operações do
Fundo sem alçada dedsória.
·
A esse vazio institucional veio somar-se a Incerteza quanto
à manutenção de seu fluxo de recursos; o que -nao pernritiu à CEF
a retomada das atividades do FAS.
Finalmente, foi promulgada a Lei no 8.212, de 24-7-91. que
determinou, en1 :!.~"'1 art. 26, § 3°, que a renda lfquida dos concursos
de prognósticos, antes fonte de recursos regular e pri_ncipal do
FAS, passasse a constituir receita exclusive da Seguridade Social,
sendo assegurado à CEF apenas o repasse dos valores necessários
ao cumprimento dos contratos assinados até a data _de sua publicação, que ocorreu em 25-7-91, fato que definitivame_nte inviabilizou
a contratação de novos financiamentos com recursos do Fundo.
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_ Desde s:ua ci].açãçi; O_FAS _conSti"tl.Uu-se importante fonte de
suprimento de projetes de elevado alcance social, propiciando aos
setores mais careiltes da sociedade uma efetiva melhoria eni suaScondições de vida, conforme pode sef verific3.d0 -Pelo Quadro em
anexo (Benefícios Gerados ~ 1957/1992).
Na atual administraÇão, em que os ·programas _de. caráter social, essencialmente voltados ao atendimento da população de baixa renda, representam o resgate de uma dívida impostergável, o
F AS se reveste de absoluta importância, razão determinante para
que esta Casa do ÇgngresS'o N'acionaJ. tOme iniciativa com vistas
à sua reativação. -"'"
Importante registrar que a paralisação das atividades do
F ÀS abriu um enorme vazlo no tocante ao_ financiamento de determinados projetas - unidades escolares de 1o e 2° graus, centros
hospitalares de pequeno e médio portes, etc.-. em especial quanto
ao atendimento do setor privado e de municípios de pequeno porte, que hoje não dispõem- de modalidades de financiamentos destinados à execução daquelas ações.
Assim é que apresentamos o Projeto de: lei que _dispõe sobre
o FAS, alterando o seu diploma legal criador (Lei n"6.168/14), ao
tempo em que introduz modificações e_m S!J.a sistemática operado:
nal, de sorte e adequá-la à nova realidade político-institucional e
corrigir as distorções aqui ielatadas.
·
Tais modifi~ações implicam, sobretudo, a revitalizaÇão do
FAS, mediante o retorno de fonte de recurs-os suficientes para dinamizá-lo, assim como a simplificação do modelo operacional. no
sentido de modernizar e agJnzar o process_o de concessão_ c!e_ finan-.
ciamentos, atribuindo à Caixa Económica Federal a competência
pela gestão da administraç_~o e o~acionaljzação_do Fundo, em todos os seus aspectos.
_
_
Importante registrar que a nova sistemática c_olljugárá eficiência e menor custo dos serviços, considerando que a CEF está
apta e assumir aquela responsabilidade, sem que isso re}Jresent~
quaisquer ônus- adicionais a seu Orçamento, al~m de contar COilf.
uma equipe técnica do -mais elevado nível e uma experiência acumulada ao longo dos anos de existência do FAS.
·
A destinação de 40% (quarenta por cento) da renda líquida
das loterias administradas pela CEF ao FAS, na forma prevista no
presente projeto de lei, será voltad<! para o atendimento cte Programas e projetes relaciOnadoS à segl;lridade soçial, nas áreas d~__saú~
de. previdência e assistência social.
_
_
Concluo, certo de q~e os ilustres Pares aprovarão este Prpjeto de reativação do FAS,_o que propqrcionará relevantes benefí- ·
cios sociais para as comunidades carentes.
Sala das Sessões, 24 de fe.vereiro de 1994. - Senador Mai-co Maciel.

a

(À ComiSsão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDÊNTE (Magno Bacdàr)- Os prcijetos lidos
serão ·publicados e remetidos à comissão competente.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1o Secretário.
São lidos os seguínte's
Of. n" 71194-GLP MDB
Brasflia, 9 de_ fevereiro de !994
Senhor Presidente.
Tenho a hOnra de diriiir-me a -Vossa EXceiêllcii paTa indicar _o nome do Senador O,NOFRE QUINA~. Como Ti~ular, em
substituição ao Senador ANTONIO MARIZ, para integrar a ComissãO Parlamentar Mista de Inquérito destinada a apurar fatos
contidos nas d_enúncias de corrupção e suborno na atuação de empreiteiias,junto aO setor público.
-· ·
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protestos de alta estima e consideração. - Senador Mauro BeneviR
des, Líder do PMDB.
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DIÁRlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

Brasflia, 8 de fevereiro de 19-94

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para, na
qualidade de Líder do Partido da Frente Liberal, propor que se
procedam às seguintes alterações na Comissãq Parlamentar Mista
de Inquérito destinada a investigar fatos decorrentes na execução
do Programa Nacional de Desestatização:

Titular

_

-Senador JOÃO ROCHA, em substituição ao Senad_or ÉLCIOÁLVARES;
Suplente
_ _ .
_
_
-.Senador JÚLIO CAMPOS, em substituição ao Senador
JOÃO ROCHAAproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência

protestos de estima e apreço. - Senador Marco Maciel, Líder do
PFL no Senado Federal
Of/GABI! n• 91194
Brasflia, Z2 de fevereiro dé 1994
Senhor Presidente,
_
_ __
Comunico a Vossa Excelência que os- Deputados GONZAGA MOTIA, JOSÉ BELATO e ZrLA BEZERRA, do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, passam a integrà.r,
na qualidade de Titular a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, em substituição aos Deputados JÓSÉ GERALDO RffiEIRO, CID CARVALHO e CARLOS llENEVIDES,
respectivamente.
No aguardo de 11;m pronunciamento de Vossa Senhoria. manifesto meus agradecimentos pela sua atenção. - Deputado Tarcfsio Delgado, Líder do PMDB.
-·-- .Ofício n• 112-L-BL PARLJ94 Brasilia, 23 dofevereiro de 1994
Senhor Presidente,
___
___ _
Comunico a V. Ex' que os Deputados LUÍS EDl_)ARDO,
NELSON MARQUEZELLI, AROLDE DE OLIVEIRA e SARNEY FILHO deixam de fazer parte, na c:ondição_ de membros EfetiVOs e Suplentes, respectivamente, da Medida Provisória n"' 428,
de 11 de fevereiro de_ 1994. que "autoriza o Poder Execu~vo a
abrir ao Orçamento da Seguridade Soei~ da União, em favor dos
Ministérios da Agricultura, do Abastecimento e da Refonlla Agrária e _do Exército, crédito extraordinário no valor de CR$
15.151.734.000,00 para ampliação do Programa de Distribuição
Eritergencial de Alimentos -PRODEA".
Outrossim, indico para as referidas vagas os Deputados RONALDO CAIADO, WALDIR GUERRA, WILSON CUNHA e
NELSON MARQUEZELL!, como membros Efetivos e Suplentes,
respectivamente.
Valho-me da oportunidade para renovar a V. Exo os protestos do meu elevado apreço e distinta consideração. - Deputado
Ltús Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar
Otrcio n• 80/94
Brasr1ia, 18 de fevereiro de 1994
Senhor Presidente,
, Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, pelo Partido
Progressista Reformador - PPR, os Deputados HEITOR FRANCü e CHAFIC FARHAT, em substitu.ição aos Deputados GERSON PERES e AÉClO DE BORBA, como titular e suplente,
respectivamente, para integrarem a Comissão Especiã.I destinada a
apiedar a Medida Provisória n"' 421, de 28 de janeiro di 1994,
(reedição da MP n"' 405/93), que "dispõe sobre-a extiD.ção do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social INAMPS".
Atenciosamente. - Deputado Aécio de Borba, Vice-Uder
do PPR- no exercício da Liderança
Ofício n• 078194
Brasflia, 18 dOfevereiro de 1994
Senhor Presidente,
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Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência; pelo Partido
Progressista Reformador- PPR, os Deputados ROBERTO CAMPOS e LUCIANO DE CASTRO. em substituição ao Deputados
GERSON PERES e AÉCIO DE BORBA, como titular e suplente,
respectivamente, para integrare!D a Comissão Especial destinada a
apreciar a Medida Provisória n"' 419, de 28 de janeiro de 1994,
(Reedição da MP n"' 401193), que "Altere o imposto sobre operações_de crédito, câmbio e seguro, cancela isenções ·e dá outras providências".
Atenciosamente, Deputado Aécio de Borba, Vi ce-Líder do
PPR - no exercício da Liderança.·
.
.
.·
._
. .
Offcio n• 082/94
· .
Brasflia, 18 de fevereiro de I 994
Senhor Presidente,
Tenho a honra cte indicar a Vossa Extélêriciri,- "pelO PartidO ·
Progressista Reformador- PPR, a Deputada MARIA V ALADÃO
e o D_eputado RONNON SANTIAGO, em substituição acis DePU- tados GERSON PERES e AÉCIO DE BORBA, comó titular e suplente, respectivamente, para_ integrarem a CoinisSãO- Especial
destinada a apreciar a Medida Provisória n"' 420. de 28 de janeiro
de 1994, (Reedição da MP n• 403/93), que "Altera a tedação ·do
art. 3° da Lei n"' 4.491, de 21 d~ nov_embro de 1964, que "Altera·
disposições da Lei n"' 3.780, de 12 de_ julho de 1960,- Plano de
Reclassificação, relativas às séries de' clas.s.es de iniQ!esSor, enca- ·
dernador, mestre e técnico de artes giáficas f•.
•
- Afenciosamente, Deputado Aécio de Borba, V ice-Líder do
PPR no exercício da Lic!~rança.
Ofício n• 099/94 __
Brasília, 8 de fevereüo·ae 1994
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indkar ã VoSsa Excelêncía, p~iõ Partido·
Progressista Reformador - PPR, os Deputados CHAFIÇ F ARHAT .
e ROBERTO BALESTRA, em substitulção aos Deputàdos GER-· .
SON PERES e AÉCIO DE BORBA, como titular e suplente:·res:· ·
pectivamente, para integrarem Comissão Especia_I-de$iiq.ad.ã-~a
apreciar a Medida Provisória n"' 416,, de 28 de janefrÇ de)9"94,
(Reedição da MP n• 394193), que ''Altera o art. 5• da Lei n"7.862,
de 30 de outubro de 1989, que dispõe-sobre a remuneração das
disponibilidades_ do Tesouro Nacional.
AtenciosaiÍ_lente, Deputado Marcelino Romano Machado,
Líder do PPR.
Ofício n• 033/9-i.
-Brasília,
21 de fevereiro....
de 1994
Senhor Presidente,
Solicito á V. Ex" Úja ati.forizada a seguinte substitt:iiÇ~ó na
composição da Coinissão ·da ComissãO Mista destinada a exariliniDe emitir parecer sobre a Medida Provisória n"'429, que "Altera dispositivos da Lei·~o 8.666, de 21 de junho de 1993, que re~ulamen
ta o art. 37, incisd XXI, da ConstitUiÇão" Federal, insti(ui n6rinas
para licitações ·e ContratOS- da AdminiStração Pública e dá outras
providências":
·
·
-Titular- sai Elísio Curvo; enira Deputado Paulo Octávio
-:- Suplente - sai Deputado AroIdo Cedraz; entra· Deputado
Euclydes Mello.
''
·
Atenciosamente, I)eputado José Carlos VasconceJlos, LíderdoPRN.
·
Ofício n• 072/PT
Brasfiia, 1O de fevereiro de 1994
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-nie a Vossa Excelência a fim de
indicar os Deputados EDEN PEDROSO e LUÍS GUSHIKEN, respectivamente, titular e suplente, em subsituição aos Depurados
MARJA LAURA e JAQUES WAGNER, para integrarem a Co.missão EspeciafMista desÚnada a dar parecer a Medida Provisória
n° 423, de 3 de fevereiro de 1994, que dá nova redação a dispositivos-de_ Lei n° 8.849-, de 18-1"'-94, que altera a legislação do Imposto sobre Renda e proventos de qualquer natureza.

a
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Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, Deputado Chico Vigilante, Líder em
exercício.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Serão feitas as
substituições solicitãdas.
O Seiladór Magno Bacelar, Rel3.tor designado para emitir
parecer em plenário, em substituição à COiníssão de Assuntos Económicos, sobre a Mensagem n° 36, de 1994, que, uma vez aprovada, resultou na Resolução n° 18/94, encaminhou à Mesa proposta
de retificação que alterã o art. 1°, d, dessa Resolução,- por manifesto erro material, que será lida pelo Sr. 1o Secretário: - - -- É lida e aprovada a seguinte
Senhor Presidente, ·
Solicíto S6Ja ietíficada a ResoluÇão n.o-18, de !994,-origiriá:
ria do Projeto de Resolução n_0 28, de 1994, pela seguinte razão:
Verifica-se no Processo (Mensagem n7 36/94), às Fls. 14, o
seguinte:
"7- Contragarantia ao aval da UniãO
Consta do processo, às
283/284, solicitação de concessão-de Aval por parte doEstado e cópia da Lei Estadual n• 2.095, de 25-2-93 (Fls. 281), alterada pela Lei n• 2.167, de 18-10-93 (Fls.-282) que au'torízâ o Poder
Exi!CUti vo Estadual a contratar mencionadas operações de crédito
externo e a oferecer, como contragarantia acy aval da União, as
transferências a que faz jus o Estado, complementadas pelas suas
receitas tributádas COnforme :Previsto nos artigos 159 e 160 da
Constituição Federal.
Em face de total comprometimento das TransferênCias Federais a que faz jus o GovernO do Estado do Rio de .Janeiro, entendemos que deverão ser também vinculadas como contragarantia ao
aval da União as Receitas TribUtái:iás do Estado."
Entretanto, no parecer e no projeto de resolução, não consta a contragarantia referida.
Diante do exposto e nos termos do art. 32$; do Regimento
Interno, solicito a Vossa Excelência a retifiCação da Resolução n°
18, de 1994, a fim de que conste do art. 3°, letra d a seguinte expressão:
d) contragarantia: Transferências Federais ~a__ qué fai jus -o
Estado do Rio de Janeiro;·ccrmplementadas pelas 'Receitas Tributárias, previstas no arts 159 e 160 da Constituíçãó Fêd.eral.
Sala das Sessõe>, 23 de fevereiro de 19~4:..: Senador Mag-

plementadas pelas receitas tributárias previstas no ãrtigo "160 da
CF."
Entretanto, no parecer e no projeto de resolução, não consta
a- contragarantia referida.
Diante do exposto 'e nos termos do art. 325 do Regimento
Interno, solicito a Vossa Excelência a retificação· da Resolução n°
19, de 1994, a fim de qu"e conste do art~ 3°, letra e a seguinte expressão:
e) contragarantia: Transferências Federais a que faz jus ·o
Estado -do Rio de Janeiro, complementadas pelas Receitas Tributárias, -previstas nO Art. 159 .e 160 da Constituição Federal.
-Sala das "Sessões, 23 de -feVerelrO de 1994. - Senador Mag-

no Bacelar.

·

-

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Aprovada a pro:
pOsta,-ã. Prêsidêilcia tonlal-á as pr6vidêricias necessárias-à rêj>ubliC<l.Ção da Resolução n° 19, de 1994.- -O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Em sessão anterior, foi lido o Requerimento n° 81, de 1994, do nobre Senador Esperidião- Amin, sõlicitando, noS termos do art. 13, § 1°, do
RegimentO Interno, seja cónsideiada como licença- autorizada sua
ausência nos trabalhos da Casa no período que menciona. .
O requerimento deixáu de sei" apiovado nessa op-ortunidade
·
por faltá de quorum.
Em votação o requerinlento.
Os ~rs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Em sessão· ante'
rior, foram lidos os Requerimentos n°s 82 e 85, ode 1994, dos Senadores Esperidião Amin'e Dirceu Carneiro, solicitando, nos.termõ.s
do art. 13, § 1°, do Regimento Interno, licença para se ausentarem
··
dos trabalhos da Casa nos períodos que mencionam.
Os requerimentos deixiram de ser votados, nessa oportuni;.
dade, por falta de quorum:
·
Em votação o ReqUerimento 0° 82, do Senador Esperidião
Amin.
os-srs. Senadores-que o aprOvam -queiram pennanecer sen·
· ·
tados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Requerimento n° 85, do Seriador Dirceu Carneiro.
no Bacelar
Os Srs. Senadores que o aprovam queiránl permaneCer senO SR. PRESIDENTE (Magno Bacefir) -Aprovada a pro- tados. (Pausa.)
Aprovado.
posta, a Presidência tomará as prOvidênciaS iieCés'sãrias à republicação da Resolução n° 18, de"-1994. -- -~-Ficiun concedidas as licenças solidtadas.
_
Sobre a mesa, proposta de retificação que Será lida pelo Sr.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência
1o Secretário.
recebeu a Mensagem n• 74, de 1994 (n" 107/94, na ongein), dio21
É lida e aprovada a seguinte
do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República, nos termos_do art. 52, V, da Constituição, solicita- autorização para con-·
Senhor Presidente,
. _
Solicito seja retificáda a Resolução n°-19, de 1994, originá-- trãtar o-pe-ração dé crédito· externo no valor equivalente a vinte e
ria do Projeto de Resolução n° 29, de 1994, pela Seguinte razão:
sete milhões d~_ marcos ~e mães, sendo vi_iite e quatro __ milhõ~ e
Verifica-se no Processo (Mensagem n° 4_"2/94), no Parecer quinhentos mil marcos alemães a título de empréstimO, e dois mida Secretaria do_Tesouro Nacional, o seguinte:
lhões e quinhentos mil marcos alemães como contribuição fman"... considerando que a operação de crédito_contribuirá para ceifã, àestinada ao tinariciamento parciar do ProjetO AÇões
me1horar as condições de vida da cidade do RiO de_ Janeiro, nada Básicas de Saúde do Ceará.
temos a opor à concessão da pleiteada garantia da União, desde
A matéria será desp~chada à Comissão de Assuntos Econóque, preliminanneine à assiriatura dos contratos, -sejam atendidas micos.
as seguintes c.ondicionrilidiiaes:
- O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência rea) regularização dos débitos mencionados
subi tem 7.6.5;
cebeu a Mensagem n• 73, de 1994 (n" 105/94, na origem), de 21
b) vinculação como contragarantia ao aval da Unii'lo das do corrente, através-da quàl o Senhor Presidente da República enTransferênciâs Federais a que faz_i1is O GoVerno 'dO-Estado do Rio caminha relatório sobre a viagem efetuada à cidade de Letícia, na
de Janeiro, previstas no artigo 159 _ .... -COD.stitiiíç'[o- Federal, com- Colômbia, no último dia 2i de janeiro.
o

no
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É a seguinte a mensagem recebida

Ir)

Odacir Soares
MENSAGEM N" 73, DE 1994
(n° 105/94,-naorlgem)Affonso Camargo
Senhofes Membros do Senado Federal,
.
Informo a Vossas Excelências sobre a viagem que efetuei à
Cidade de Letfcia, na Colômbia, no Ultimo dia 22 de janeiro, oca- EvaBlay
sião em que, juntamente com o Presidente César Gavíria Trujillo,
procedi à instalação da Comissão de Vizinhança Brasileiro-Co- Nelson Carneiro
lombiana, a qual realizou em seguida a sua Primeira Reunião.
Imediatamente após a cerimônia de instalação da- Comissão Marluce Pinto
de Vizinhança, mantive reunião de trabalho com 6 Presidente César Gavíria Trujillo, quando pudemosexaminãr assuntos de mUtuo
interesse. Nessa oportunidade, ficou uma vez mais evidenciado o TITULARES
alto grau de convergência existente entre as posições dos dois países. tanto em relação a temas bilaterais, quanto regionais e mun- Paes Landim
diais.
__ _
Paulo Lima
Depois de homenageado com um·_ almoço, procedi, acompanhado do Presidente César Gavíria: à inauguração da Avenida da
Amizade, q~e une as cidades de Letícia e Tabatinga. Essa obra be~ João Henri_qu~
neficia as duas cidades, que formam uqtn_ só comunidade, propiciando a intensificação do intercâmbio e o c:J._esenvolvimento das Ronivon Santiago
relações fronteiriças.
Nos contactos que tiVe cOnl o Presidente colombiano, ficou Osmânio Pereirci.
demonstrada a determinação polf~ca no sentido de impulsionar de
maneira conjunta as iniciativas i-elacionadas com Q desenvolvimento econõmico e social na área d_a fronteira en~ os_ dOis países biogo Nomura
no âmbito da Comissão de Vizinhança.
Ao encaminhar a Vossas Excelências a-aneXa Ata da Pri- Roberto Franca
meira ReUnião da Comissão de Vizinhança entre o Brasil e a CoSENADORES
lômbia, comunico que os traba;Iho,s da_ Comissão terão
De acordo cõin a 'ResoluçaO _no· I, de 1989-CN, fica _estabeprosseguimento com as reuniões das_ Subcomissões já Criadas para
levar adiante os diversos assuntos. tratados no âmbito da Comis- lecido o se~uinte cal_end"!flo para a tramitaç_ão da matéria:
Dia 24-02-94- D~gnação da ComiSsão Mis.ta;
são-; Serão, assim, fd~ntificados tema~ de ip._tetesse comum e proDia 25CQ2-94 :_Instalação da Comissão Mista;
postas iniciativas para' sanar éVentuais problemas e·-cfiãr as
Até 23-02-94 - Prazo para recebimento de erilendas. Prazo
condições desejadas pata o desenvolvimento da região.
Estão sendo agendadas as datas das reuniões bilaterais das para a ComissãO Mista emitir o parecer sóbre a admissibilidade;
Até 05-03-94 - Prazo final da Comissão Mista;
Subcomissões que ante~eder~o a próxima Reunião Plenária da CoAté
20~03-94- Prazo no Congresso Nacional.
missão de Vizinhança, prevista para os dias 28 e 29 de março do
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Em sessão antecorrente ano, em Brasília.
rio~·- foram lido~ os Requerimentos n°s 83 e 84, de 1994, dos Srs.
Brasília. 21 de fevereiro de 1994.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidên~ia Senadores Odacii Soares. e Eva BJay, solicitando licença para se
recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício n" 802/94, de-21 do ausentarem dos trabalhos da Casa, em desempenho de missão, nos
corrente, encaminhando, nos termos do art. 2°, ]V, e art. -13, VIII, períodos que mencionam.
Os requerimentos deixaram de ser apreciados, nessa oportuda Resolução n° 11, de I 994, parecer rela ti vo ao pedido de crédito
da Prefeitura Municipal de São Paulo, constante do Ofício S/30, de -nidade, por falta de quortt.m.
Solicito do riobre Senador Amir Lando o parecer da Comis1993.
O expediente será despachado à Comissão de Assuntos são de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o RequeriEconômicos, para ser anexado ao processado da matéria em refe- mento n° 83, de 1994, de ~utorif\ d9 Senador Odacir Soares.
O SR.: AMIR LANDO (PMDB-RO. Para proferir parecer.
rência.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O Senhor Presi- Sem revisão do 9rador.) :_ Sr~ PreSidente, Srs. Senadores trata o
dente da RepUblica editou a Medida Provisória no 430, de 17 de presente expedi'ente de pedido formulado pelo Senador Odacir
fevereiro de 1994, que dispõe sobre o reajuste-das mensalidades Soares, em razão de conv~te que lhe fol rerto pela ComissãO-Prirlamebtai Coi:tjunta do MERCOSUL, para ausentar-se do País no peescolares no mês de agosto de 1993.
·
De acordo com as indicaçóes das Lideranças. e nos termos ríodo de 20 de janeiro a 6 de fevereiro do corrente ano, tudo com
do§ 5° do art. da Resolução n° 01189-CN, fica assim constituída 'suporte legai.
À vista dos documentos apresentados. Sr. Presidente, sou
a Comissão Mista incumbida de emitir parecei- sobre a matéria:
favorável ao pedido.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O Parecer é faTITULARES
SUPLENTES
vorável.
PMDB
Em votaçãO .o requerimento.
Divaldo Suruagy
MansuetÕ de Lavor
Os Srs.. s:eiiádores que o aprovam queirain p6rffianecer senFlaviano Melo
José fogaça tados. (Pausa.)

zo
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Aprovado.
.
Solicito. do nobre Senador Amir Lando o parecer da Comisw
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o Re_queriw
menta TI0

84~_de

1994, da Senadora Eva Blay.

_

_

O SR. AMIR LANDO (PMDB-RO. Para proferirparecer.
Sem revisão do orador.)"':" Sr. Presidente, Srs. Senadores: O eXpew

diente, ,no mesmo sentido_ do anterior, solicitando autorizaÇâo- para
ausentar..se do País, é feito pela Senadora Eva Blay. S. Exa vai participar da Reunião de Mulheres Nórdicas_Parlamentares, na Dinamarca, a convite do Parlamento desse Pafs.
, 1 .À vista du.'i_documen_tos- apresentados, Sr. PreSidente, o meu
parecer é favorável.

O·SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O parecer. é favorável.
Em votação o requeriil)ento~
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~

tados. (Pausa)

., ·

. ·Aprovado.
Ficam concedidas as ficenç"as solicitadas.
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da dos Estados de_ Mina~ Gp.::riis, do R,i9 d~ _Janeiro, do Ceará e do
Mato Grosso, ou seja, a 'rrXação do percentual de refinanciamento
da dívida mobiliária em 91%, tendo por base jurídica o § {)O do art.
15 da Resolução n° 11, de 1994, que dá competência ao Senado
Fe.d_eràl para definir, em c<iâa_ca"so, "O percentual de refinancia~
mento adequado às condições próprias de cada solicitante".
Assim, aquelas entidades foram autorizadas a emitir, tftul,os
suficientes para rolar 91% de sua dívida atuali;z:ada,_ liquidando os
restaõtes 9%, tendo havido consenso na ComissãO-de A~suntos
EcÕnômicos que aql!ele percentual coadunava-se com o .Qisposto
__no m:t. 5° da Emenda Constitucional n° 3, de 1993..
Deste modo, a emissão de LFTM - SP, ora sob .análise,
-~apresentaria as seguintes_características:
.. _ .
a) quantidade: a ser definida na data de res_gaçe dos_ títulos a
serem substituíd_os, atualizados nos termos do §_ 6~ do art. l5 .da
Resolução n° 11, de 1994, deduzida a parcela de 9%;
b) modalidade: na,minativa~transferível;
c) rel)dime_n_tos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro

.- LFf, criadas pelo Decreto-Lei no 2.3.76. de 25.11.87;
d) prazo: de até 5 anos;
O SR. PRESIDENTE "(Magno Bacelar) - Esgotado o teme) valor nominal: CR$ .1 ,00 (SELIC) e CR$ 1.000,00 (CEpo destinado ao Expedü~nté. · - ·
.TlP);
· 'Passa~se à·
f) éaracterísticas dos tíntlos a serem substituídos:

ORl>EM DO DIA
Item 1:
Ofício h 0 B/30;-de 1994; através do qual a Prefei~
tura Municipal 'de São Paulo solicita aUtorizaÇão- e- o
competente rcgi"Stró ~da rolagem das Letras Financeiras
. do Tesouro do~ Município de São _Paulo - LFTWSP,
vencíveis rio exerCido de. 1994. (Dependendo de parecer
: çl~ Comissão, qe1 .4~sun~os Econ~m~~~~).

TÍTULO
691097
695000
695000

.. VENCIMENTO
QUANTIDADE
1°-03-94
3.388.243.197
1°-06-94
36.410,868
1°-06-94
103.114.000
TOTAL
3.527.768.065
*SELIC; **CETIP
g) previ.são de colocação e vencimento dos títulos a, s~r~m

emitidos:

_.

·COLOCAÇÃO VENCIMENTO TÍTULO DA.TA·BASE
Nos termos do art. 5° da Resolução n° 110, de 1993, desig~
1°-03-97
691096
01.03.94 •.
1°·03-94
no o npbrc,Senador E,sperid1ão Amin para pfóferir parecer sobre a
1°-06-94*
1°-06,99
. 6.95000
01.06.Q4
matéria, em substituição à Coinissão_deAs_suntos Econômicos ..
1°-06-99
695000
OL06.94
. 1°-06-94*
... q SR. ESPERIDI;í.O AMIN (PPR-SC,J:!ara proferir pare* A s.erem registrados no CETIP, por se tratarem de títulos

. cer) .-; ,Sr. ,Pn;sident~, ;:i~s: ~f1J:!ad9res: QS.enhpr_ pr,~feito Municipal
. de_ $ão PfJ.ulo~SP cncaiTIÁ~ÇY. a esta Casa, ~t1diante a corre.-;pon~
dência.em epígrafe, pedido de .;~.utorizaçãõ-do Senado Federal para
emitir Letras Financeiras do Tes_o_uro do Município de São PauloLFf!\;1 ~- SP, cujos recurs?~ resultantes aa effiis_s~o servirão ·ao giro
de_ s~a ,.díyi~a mobiliária _com vencimento no _primeirpo semestre

de.l994. .

,..

emitidos para pagamento de precat6rios judiciais .
h) follTla de_ colocação: mediante ofertas públicas; nos termos da Resolução no 565, de 20~09~ 79. do Banco Centr~l do. :Sr:asil;
i) autorização legislativa: Decreto n° 27.630, de 26-01~89 ..
Pelo exposto, somos favoráveis ao atendimento do pleito da
Prefeitura Municipal de São Paulo~SP, nos termos do seguinte:

O pleito encontra~.se adcquadamentfi i_nstruído _quanto à do~
PROJETO DE RESOLUÇÃO W 30, DE 1994
cum'cntação encaminha.cla ao. Senado Federal, QO§ ~rmos dgs arts.
Autoriza a :Pref~ituraMuoicipal de São Paulo- SP aemitir,
2°, 13 e,t$ da ~cém~editada Resolução n° 11, de,l994, que dispõe . mediante o_fert;as públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Mu~ s'obr:e li~it~s globais e cÕriclições para as oPeraÇões de crédito iri.~ . nicípio de São Paulo- LFTM- SP, destinadas ao giro de 91 o/o de
terno e externo dos Estado~, do Distrito Feder~. dos Municfphs e
sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 1994.
suas ailtatquias: no~rquais'se inclui o lançameh~o·_cte títulos da díviO Senado Federal resolve:
da ffióbifiáriã pública.·
' ·
·Art. 1o É a Prefeitura Municipal de São Paulo-SP autoriza- ' . 'b Banco_ Cential do Brasil emitiu O P<lrecer DEDIP/DIA~ da, nos termos da Resolução no 11, de 1994, do Senado Fe_deral, a
RE-94/250 informai:Id~ q~e o pedido de autoriiação enquadra-se
emitír Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo nos limites estabelecidos na supracitada Resolução, ressalvando,
LFTM-SP, destinadas_ ao giro de_91% de.sua dívida mobil,iária
porém, não ser possível determinar se -o Município de São Paulo
vencível no I o semestre de 1994.
enquadrar-se-á ou não, após a emissão dos títulos em questão, no
Art. zo A emissão deverá ser realizada nas s.eguintes condi~
limite de comprometimen~o máximo de 9% ~<Ja. Rec~ita. Líquida ções:
Rejl.l, fixado no art. 27 d.a.,quela Resolução, _para o pagamento das
--a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a
parcelas de refinancia.rne.nto de sua dívida, nos termos da Lei n° serem substituídos, atualizados nos termos do § 6° do art. 15 da
~.72.7, de 5 de novembro de 1993.
, , -~·
_
~ Resol~ção n° 11, de 1994, deduzida a parcela de 9%;
Como tal contrato de refinanciamento, ainda não fQi assjnab) modalidade: nomimt_tiv.a_~_transferível;
do e o pedido de autorização encontra-se em conformidade com as
c) rendimentos: igual ão das Letras Financeiras do Tesouro
normas. legais. vigeqtes, ~ntendemos ser conveniente aplicar-se o -LET, criadas pelo Decreto-Lei no 2.376, de 25.11.87;
mesmo critério utilizado por esta Casa no casg_dª rola_gein da dívi~
d) prazo: de até 5 anos;
0
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e) valor nominal: CR$ l,OÓ (SEL!C) e CR$ 1.000,00 (CE-

TlP);
f) características-dos títulos a serem substituídos:

TÍTULO
69!097
695000*
695000**

VENCIMENTO
QUANTIDADE
1"-03-94
- ~3.388.243.197
1"-06-94
36.410.868
1"-06-94
- 103.114.000
TOTAL
3.527.768.065
*SELIC; **CETIP
g) previsão-de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
COLOCAÇÃO VENCIMENTO- TÍTULO DATA-BASE
1"-03-94
1"-03-97
691096
1"-03-94
1"-06-94*
1"-06-99
695000
1"-06-94
1"-06-94*
1"-06-99
695000
1"-06-94 *A serem registrados no CETIP, por
trãtarem de_ títulos
emitidos para pagamento de precatórios judiciais.
h) fortna de colocação: mediante Ofertas públicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20-09-79;-do Banco Central doBraSiJ;
i) autorização legislativa: Decreto D0 27.630, de- 26-01-89.
Art. 3° A presente autorização deverá ser exercida no prazo
de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar de sua publicação.

-se

cação.

Art. 4° Esta Resolução entra ern vigor na data de sua publi__.
Ê o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O parecer con-

'Ciui pela apresentação do Projeto de_Resolu_ção !}0 30~ de 1994~ que
autoriza a Prefeitura- MuD.icipã1 de sãO- Paulo a emitir, mediante
Ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Município de
São Paulo- LFTM - SP, destinadas ao giro de 91% de sua dívida

mobiliária, vencível no primeiro semestre de 1994.
' A Presidência· esclarece ao Plenário que, durante a discussão, ·poderão ser-oferecidas emendas à proposição.

Em discussão.
O SR. CHAGAS RODRIGuES - Sr. Presidente, peço a

palavra para discutir: ·
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Concedo a pala-

vra a V. Ex•.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB-PI. Para discutir.)
- Sr: Presidente, Srs. Senadores, está etn discussão- o Ofício no
S/30, de I 994, mediante o qual a Prefeitura Municipal de São Pau~

lo solicita autorização e o conlpetertte regiStrO da rolagem das LeM
fras Financeiras do Tesouro do Munic~pio de São Paulo LFI'1VIISP, vencíveis nó" exercício de 1994-:- (Dependendo de pareM
cer da Comissão de Assuntos Econômicos} - ---0 nosso País e o mundo inteiro estão mergulhados em urna
profunda crise, e lamento que muitos homens plÍbJicos- ainda não
tenham compreendido isfo.
Hoje mesmo. deixamos de aprovar; ilustres Congressistas,
Senadores e Deputados, levantaram uma série de argumentos. Na
realidade, o País reclama providências, e nós nem mesmo votamos
hoje o Fundo Social de Emergência.
Perdoe~ me o nobre e ilustre Líder Esperidião Amin, um dos
homens mais respeitáveis e dignos desta Casa: Temos; hoje, ínfor~
mação de que o ilustre Prefeito de São Paulo estava contrário- a
esse Plano do Ministro da Fazenda; reclamado pelo Pais: Agora, S.
Ex• solicita a autorização e o cOmpetente regístro da rol agem das
LFTM!SP, vencíveis no exercício de 1994.
Precisamos, Sr. Presidente, compreender que a hora é da
maior gravidade possíveL Cheguei ao Congresso Nacional em
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1951, muito cedo, vivi todas essas crises· e cada dia me preocupo
mais com a situação ~este País. O espetáculo que demos ontem e
hoje foi triste.
De nlodo, Sr. Pi'esidente, que o meu primeiro desejo foi o
de impedir a votação desta matéria, pedir verificação de quorunt.
e esperar que a Bancada do Partido do ilustre Prefeito aqui estives·
se para votar o projeto. Entretanto~ diante da situação em que se
encontra o-País, e, em homenagem ao nobre Líder, ilustre Senador
Esperidião Amin, ainda vou, Sr. Presidente, controlar-me e não
criarei qualqUer dificuldade à aprovação des~ matéria.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) --, Continua em
discussão à matéria. ·
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço a
,
.·
palavra para discutir. .
O SR PRESIDENTE (Magno Bacelar) ~ Tem a palavra
V.Ex•.
..
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no
plenário, há mais parlamentares tucanos do que do PPR - eu diria
do Amin e não do Maluf. No entanto, deixaremos transcorrer nàr·
malmente a discussão e .a votaÇão desta matéria. Pensamós ·que essas rolagens são importantes para os municípios e par8 os Estados:
e, se são importantes paia eles, também ·o são para o País. .
Não espero que o PPR ã.dote Oniesmo procedimento ri:a vo~
tação do Fundo Social de Emergência - todos sabemos da necessi.
· dade que o País tem da sua aprovação e promulgação. Eu querill
apenas fazer o registro de que ternos,_ no plenário, apenas o ilustre
- Líder do PPR e mais ninguém do seu Partído.
O SR. PRESiDENTE (Magno Bacelar)- Contin~a e~ <liscussão a matéria.
'
·

o Sr. Pedro Sinioo - sr.- PieSidente. peçÕ- a--palavra para
discutir.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Tem a palavra V,
Ex•.
O SR. PÊDRO SIMON (PMDB-RS. Para discutir. Sem re-visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nosso voto é fa. vorável. CremoS ·ser muito importante- e Significativa a· exPosição
do Senador Esperidião Amin e proéedente a preocupação do ilustre Prefeito de São Paulo,' Paulo Maluf.
Sr. Presidente, nós, Parlamentares do PMDB, e, em teSe. a
imensa maioria de ParlaÍnentares do Governo, trazemos a nossa
solidarieda.cfe ao nosso ilUstre Senador Esperidião Amin. EStá tam·
bém presente o Senador Eduardo Suplicy, de São Paulo- justiça
seja feita. S. Ex11s, que são contrários ao Governo, eStarão, porém,
unidos na mesma causa, ~ favor de Maluf e de São Paulo, porque
isso é mais importante.
Disseram Omito bem os dois Senadofes que me antecede·
ram que a causa de São P3ulo é inais irrií)ortante do que p<?S_síveis
divergências. Podedamos -~é pedir Ul!la verificaçãO, Sr. Presiden~
te, Inas isto alori,Sãria o teinpo, e São Paulo precisa que votemos a
matéria hoje, p3.rit que esse Estado possa resolver a questão a partir
de_segunda-feira.
O
Eduardo Supücy- Pelmi~-me V.Ex' um aparte?

Sr.

O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex' com prazer.
O Sr. Eduardo Supllcy - Acredito que, na fomia de se expressar, V. Ex• usou uma expressão não muito precisa. V. ~
mencionou que o Senador Edt;tardo Suplicy, de São Paulo, seria à
favor de Paulo Maluf e: de São Paulo. Como esta quesQo é impor~
-tante, é preciso dizer que o Partido dos Trabalhadores tem sido cri~
tico da administração daquele que foi meu opositor. Sgu da cidade
de São Paulo e, como cidadão paufistano, não sou favorável àquilo
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que tem sido feito pda administração do Prefeitp Paulo Mal~Jf.
Mas _o momento não é_ oportuno para uina análise cn1ica da sua ad-

ministração. Faço este aparte ao pronunciamento do Líder do _Governo, Senador Pedro Simon, para _deixar bem clara a minha
p_osição.
O SR. PEDRO SIMON -_Penso que V. Ex• se_ colocou
bem. Se me expressei de_ u_ma_ maneira incorreta, peÇo desculpas.
São absolutamente naturais as divergências_ entre o Senador e o
Prefeito de São Paulo, já que foram adversários nas urnas. No entanto, quis s~lientar que V. Ex• está aqui para Votar favoravelmente. a um projÇ!tO _que interes~a à Prefeitura de São Paulo, como é o

nosso caso. Podemos ter divergências com o Sr._ Paulo Maluf,_mas,
pessoalmente, tenho admiração por S. Exa._No passado, eu fazia
um jufzo do Sr. Paulo Maluf que não faço hoje. Considero-o um
homem de luta, um homem d~ garr~·-que está fazendo um trabalho
,
.
-~ ~~
que merece. respeito.
É urna pena_quando nem sempre·acontece assim. Por exemplo, no Senado, temos de fazer um esforço. Há um diretor do.Banco_ Central; é verdade_ que alguém já disse _que diretor de_ Banco
Cen_tral muda praticamente a toda ~ora.
O_S~. Esperidião Amin- Neste País, Pr~sidentc ~ambém!
O SR. PEDRO SIMON - Mas já existe um Diretor do
Banco Central há praticamente um mês e não. estamos conse.,guirtdo quorum para isso.
Sr. Presidente, está na hora de disc_utirinos: ou. este Congresso funciona como deve,. ou_ vaJUOS viver _shl)aç.ões _mlii.to çomplicadask
Normalmente, Sr.- Presidente, este _Congresso funcionava
nas terças~feii:"as, quat?s~feifas e quintas-feifas; hoje só funciona
às quar:tas-feírãs. SãQ J9h3.0n)ín .de uma quinta-feira e não conseguimos_ quorum aqui no Senado, não consegu.iriaro quorum- na
Câmara dos Deputados nãO consegUimOS quorum- também no
Congresso Revisor. Essa questão tem de ·se:r_ debatida, tem de -ser
analisada. Eu defendo uma tes.e: deveremos - se for o caso - cortar
passagem de Senador e de DePutado, e irmos uma vez por mês ao
nosso- Estado, Sr. Presidente. Poderíamos fica{ 20 dias aqui e I O
dias no Estado~ Se acontecer isso, Sr. Presicj_ente, se ficarmos ·ai:Jui
trabalhando segunda-feira1" terça-feita, "qtiínia~feira, sexta-feira e
sábado, por duas semanas 1 quatorze dias - em vez de estarmOs trabalhando apenas terça., qu~ e quinta, que na verdade se reduzem
à quarta-feira ----estare-mos tiabalhando mais, . "
Isso é ruim. Não fica· bem para nós, nãO fica bem para o
nosso conceito. Isso é_algo ·que é absolutamente depreciador ao
conjunto desta Casa.
-Vejo uma matéria Qe.ssa importância e d~sse significado que
- -- temos de votar...
.
_. , .
O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex" Um aparte?
O SR. PEDRO SIMON-- Com muito prazer.·
O Sr. Ronan Tito- Nobre Se.nador PeQrQSünon, nó_s.e~ta
mos num tempo de autocrítica e não há nada _que agrad_e tnais a
nós, à imprensa- e principalmente áo povo do qu~ a autocrítica, sobretudo se a fizermOs em tons dramáticQ.S. N-º----eij._ta_nto, gostaria de
lembrar a V. Ex" que não conheço nenhum parlamento do mundo
que se reúna tanto quanto o Brasil; gostaria de lembrar também a
V. Ex• que há quatro anos não temo-s recessO, n~m no mês de julho, nem no mês de de~mbro. Góstãtià táilibém de lembrar a V,
Ex11 que este arro·é um ano eleitoral, embora eu pão seja candidato.
O SR. PEDRO SIMON- Por enquanto.
O Si-. Ronan Tito - Não, não sou candidato. Mas, com
muito prazer, eu ficaria aqui' aOS sáliados é._ ã_o=s- dõríúó_gós; goSto
muito de Brasília. Mas eu gostaria de lembrar ainda mais a V. Ex"
que a obrigação prinCipãl do parlamentar é com..sua base! Conheço parlamentos do mundo, o da França, por exemplo, o da China,

e
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ouq"o lado - p~a falar de diversos sistemas -, em que o parlamentar fica 90% do tempo nas suas bases. Senão, corremos o risco
de ficar aqui no plenário fazendo discursos lindos, mas absolutamente desencarnados da ,realidade. Estamos num vácuo de poder,
mas·é~devido à falta de iniciati.va_da Presidência da República. Vivemos num regime presidencialista, e temos um Presidente da República que não toma atitude. Veja, Sr. Líder, demoramos nove
meses para fazer um projeto; sabe qual projeto? O projeto de criar
um indexador, um novo indexador! Já temos cinqüenta e quatro,
mas nove meses a equipe econômica do Executivo ficou para criar
u_m__novo iod~x.ado_r. E fiçou agastadq o Sr. Ministro pol_'g_ue teve
de discutir trinta dias com o Congresso Nacional! DiScUtia o Sr.
Ministro,- a uma mesa,' Coro ineia_ dúzia de técnicos .. Levou. nove
meses! E num colegiado ~e seiscentos, ele achou que era um absw:do ter de discutir por trinta-dias. No re'gimé preside_ncialista,
caro Líder, principalmente num regime presidencialista forte corno
o nosso, quando o Presidente não _toma as jniciativas_; fica um vácuo de poder. E a impre~são sempre é a de que o vácuo de poder
fica no Congresso; bater na Presidência da República ninguém
b.ate. Não bate porque o Executivo financia a imprensa; já o Legislativo não tem nem verQas para pagar a publicidade. De rÍlaneira
que estou presente aqui, de segunda a sexta-feira, gosto muito do
Parlamento, mas -acho que estou ínadimplente Com a minha base.
Eu precisava estar mais nas bases, auscultando a realidade do meu
·poVo.
.
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, agradeço o aparte
do ilustre Senador.
O ~r._~op.an Tito- E corta-me gentilmente? Eu agradeço a
tolerância que V. Exa teve comigo e peçO perdão por ter-IDe -alongado tanto.
. O SR.PEDRO SIMON.- Não! Não!
Sz:. Presidente, agr_:adeço o aparte do Senador Ronan Tito.
Quero__dizer apenas o seguinte: é provável que S. Exa tenha toda a
razão. é provável que devamos inverter: ficar quatro meses aQui e
oito meses nas bases.
-Não sou contráriO a- isso, não estou defendendO_~a _tes_e de
que não são importantes as bases. Acho que elas são importantíssimas e sempre defendi isSo. _ .. __
Engana-se o Senador Ronan Tito -_parece não me conhe-cer
- ao- imaginar que estou achando que devamos estar aqui de segunda_ a sábado e ir, uma vez por mês, às bases. Não é iss-o que estou dizendo.
-- Estou dizendo que é ridículo o que está acontecendo. Temos de ter coragem de J"J;lY,dar o Regimento, de mudar a Constituição. Daí por que estamos em um Co"ngfesso.Revisionai. Est3rflos
faúitdo a R_evisão e va~os definir: o_Congresso vai reunir-_se quatro meses por ano, o Congresso vai reunir-se ení. tal época do ano.
Mas, naquele período, nós t_emos de nos reunir; naquele período,
temos de nos reunir_. . .
Se o Congresso diz que temos de noS reunir de Í 5 de í'evereiro a 15 de junho e se o Regimento Interno estabelece qQe temos
_ de reunir em tais dias .. o_que estou propondo é muito simples. Não
discuto com o Senador Ronan Tito_ se temos de ficar _1 O Oll 20 dias
por mês nas bases; o que discuto é que, quando estamos aqui, temos de estar trabalhando e, quando estamos nas bases, também. Se
o Senador R_onan T~t9 a~ha que temos de ficar dez dias aqui e vinte_ dias na base, vamos ficar dez dias aqui e vinte dias na base. A
rigor, é mais ou menos-~_que está acontecendo. Algumas d3.s vo_taçõe:s __de plenário estão sendo feitas às quartas-feiras. São ciilco
qüartas-feiras; então, são cinco_ dias em que as votações são verificadas.
__
_
Acho que temos de fazer exatamente isso. Hora de funcionar é hora de funcionar~ hora de ir às bases é hora de ir às bases.
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Tem de haver transparência nO ftiridOnãrri-ento do CongressO NaO SR. PEDRQ Sll\IION - Era o que tinha a dizer, Sr. Precional. Se devemos estar aqui dez dias por mês, fiquemos dez dias
sidente. (Muito bem!)
por mês; se acham que devem ser vinte,
sejaffi vinte-: A -meu
Durdnte o discurso do Sr. Pedro Simon, -o Sr.
ver, deveria permanecer três semanas aqui e uma semana _lá, ou
Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência, que é
duas semanas aqui e_ du~s _sem~~~?__ lá,_ quinze diaii aqúi e' qUinze
ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, r Vice-Presidente
dias lá. O que não podemos é fazer este papel ridículo. . _
O Si-. Rooari Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para disSou diferente do Senador Ronan Tito. Vou sema:rialmente à
minha base, não só porque é- a íninha base mas tambéin Porque cutir.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Para discutir,
meus filhos estão Iá. Por isso, vou a Porto Alegre. Então,: todaS as
sextas-feiras pego o avião para Porio Aíegre; levo não sei quanto concedo a palavra a V. Exn
O SR. RONAN TITO (PM!lB.- MO. Para discutir. Sem
tempo para chegar ao ~eroporto~ em São Paulo mudo de avião para
revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: O tal d.o_di.ir.a Porto Alegre.
_
versionismO- ê _implantado no Bras_if liõje de uma maneira, eu diria,
QUando- se trata de um cidadão que está em ·campanha, de
~õrto Alegre ele pega um carro c viaja mais_ cinco ·4oraS
per- · agréssiva. Para Se eviiàr que-Se ·questione quem verdadeir<vnente
não toma posição, preferiinos inverter, para, em vez de receber a
cort;er dois _Mufl;içípios .. Na scguJld<i·Jeir~ eJe. volta.. Na Qutra sexlfl.-feira ele retornft à base e percorre mais dois MunicípiOs.· IsSO é crítica, pelo vácuo de poder que existe, agredir.
Outro dia, ouvi, estarrecido, que o Presidente Itamar Franco
urn trabalho ridículo; é grotesco, como forma de atua'çãó ao parlae~U~ride que com esta Cons'tihiiçã'o· é ínipoSsfvel g_overnàr. No enmento.
·
·
. _ _ Por isso dig~: Vamos· decidir;· v<!!lÍ.OS.te_r a:co!agern:cte·_d,eci- tan~o, já ouvi do Líder do Governo nesta Casa que Sua Excelência
tem receio de alterar a ConstituiÇfto.· Até o presente momentõ,-des. dir quantos dias vamos ficar aqui no Congresso Nacional quan. , to~ çljas vamos. fiGa! nas bases. Os dias de Congresso são ·dias de cOTifieço a posição do Presidente da República- e mesmo ·a·dos Líderes do Governo - sobre se- Súa' EXcelência é verdâdeiramente
.. Congresso, e os dias de base são diã.s àe base.
· fãvOi'ável à ReVisão C~nstituciôllal é 'em' qUe' poUtOs~ côm a expe.· O
~eni .V.eràs -Pertrí_i~e~m~ y~ ç:Xn um ~p~e? ·
riência de E:xéci.J.ti v
0 SR- PEDRO l>lM,ON ~ ,C.Ofrl prazer, pgço V. $x' ..
Vejo muitOs Líderes do GOverno atacarem·o Congresso NaO Sr. BCni V eras- Concordo com V._Exn, inclusive no que
, çli,z_ ~speito ao fuocionamcnt6 das Çomi"ssões, muito lirCgUtai Por ción'al, em um ..ato de legítimii ãútOCríticiL. E de -autocrítica em aufalta de presenças aqui no SenadO. A reúriiâo d<i COinís.são de As- 'tócrítica, estâ:ôi(JS · 'trimsfOlmândo o COngresso Nacional ,sunt?s Sociais OCorre- àS quinfãs~fe.írãs,.:_e_~~ çiijl_iliã~~féifa'~~nãO Côn- desculpem-me ã. expressão - em uma baixaria tremenda. Com
tóda· a sinceridade, Sr. Presidente, já' tive· muito orgulho de particis~guJmÇ)s reuni-la;, M- uma difículdq.c(e~ _enorme por falta de
par destas Cas~s- çia Câm&[ª e dd Senado. Contudo, o-nível em
regularidade. Acho que deveria haver uma forma,estudada, consensual, que permitisse um planejame:nto_melhorn3._S- a_çÕ~ dO Se- que _estão sendO _travadps os debates no Congresso Revisor é inanado. ContocomV.Ex•.
- - ,-,---- -- · ·, ·
CeitáveL Estamos asSistindo a rima -demonstração da falta do mini, ;., , ·o SR- PEDRO SilviON- V. Ex'diz"rnúiio b.ent. l&sopara .~o a~ educaçã~o, educação comezinha, educação que se adquire no
np.p f~lq.r no prol;>lem!i das c:omiss.õe~ qJ.!e,-dramaticainente,-daq~i a lar, não da educação que se aprende na escola.
- Essa ,siú.lação coÇseguimOS-ad'rrar, Sr. Presidénte, atacando--- -pouco tem de se reunir nas quartas-feii"ãS-.
Na Comissão de Constituição, JUstiç-a _e 'Ciaádánia::- fôi _u_m . noSillutuãmerl'te;· de m~neira cãádente; a cada momento. Primeiro,
milagre nos reunfrmOs hoje, uma quíri.ta~ft!ira. F"oí"inuító difícil, foi ' agredindO a' noSsa instituição: ASsiStí a um Senador de nomeada um trabalho ultra-humano do Presidente da Comissão dos Srs. ·não é um Senad_Of de terceira ou quarta categoria, como me consi- dero, lá das Minas Gerais - ir pa:ra a televisão e chamar 6 Congrcs~arlp.m~ntares faz~ç uma reunião numa ,q!Jin'ta-feira.
.
Então, o importante__é chegannos a uma definiÇãO,- e a hora - so Nacional de "Congressinho"; afinnar que, aqui, haVia mais de
· 100 corruptos~ Sendo qUe, depois, apresentou apenas a lista de ciné_agorà, quando estamos fãzendo ã févisãó da ConStitUiÇão. ·
A tese que proponho é buscaímos élareza no estabelecimen- ~o. Nada foi fe-~to erri ~elãção ·a fsSo.• -porque é bom, é agradável
·tO ,qo t~mpo de f1._mcionamen~o. A min;I me pareci:,- Sr. Presidente, · esse autoflagelo a que nos submetemos.
Qualquer- proposta que se faça para limitar o Poder Legislaq~e~ a _fórmula é_, ex.a~amente esta: permanecer em Brasília num
tivo tem a unanif11idade das_ ~ancad~_s. Isso se chama at.itoflagelat~mpo contfnuo e ir para as nossas bases num_ tempo contínuo. Ou
ção·._ Mas; no-iiibineilto ~m que PreciSamos e temos obrigação de
flci"riicis dois rrieses aqui e um mês nas j;)ases~ ou ficaniáS- um mês
aqui e um mês nas'baSes; ou ficamOS qUínze dias aqUfe qUinZe fiscalizar o Poder Executivo, não é possível. Afinal de contas, a
dias ~as bases. O q~e n,ã? pod~mos_~ fi.c4f.mrarta-f~ira ~qui e não corrupção s6 eStá na COmissão ~de'ürç~mento; no EXécutivo não
e_xiste, nem mfnCa existi~. GarantQ'ã V. Exns que nunca teve.
funi::fonar o resto ·da semana. Jsso não pode.
Durante 30 ãnos, -o Sr. João Alves fez parte da Comissão de
Antes a semana iniciava-se na Segunda~:fêúa. Ô p;trlani.enÚr
Orçamento. Apenas durante o períOdo em que frii Líder, nós o aria às sextas-feiras de tarde para ~~:~as bases. Até mudou-se o Regimento'. O se"nado cliegóU a fazei- isto: marcou aS reuiliõeS de sexta- rancamos: de lá "de nl.anelra democrática, por urna eleição. ·O senafeira Para a parte' dà manhã, para que' Se"Xtã:-feirã de tarde . dor Jutahy M?galhães, e outros, presentes' na época·, po"dem
p~déssemos viajar. Foi esse o motivo. Aos poucos as corSas vão -testemunhar o motivo que nos levou a adotar tal atitude. O Orçamento era e continua seri:do feito nos gabinetes do Ministro. Todasendo alteradas e nós vamo~ nos adaptando. Acho que isso deveria
ser modificado: Podemos fazer as críticas que quisermos, mas via, temos qué fechar a ComiSsao de _Orçamento do Congresso
cada um de nós é_co-responsáveL As coisas vão acontecendo e, à Nacional e deí.X:iir essa função a·cargo -dos Ministros o, senão, criar
uma·ContissãO fie Notávé:is.
.
medida que vão acontecendo, não nos preocupamos com a_ manei__ __L~ nas'--~â~~~. hoinens honeSto-s, sérios, honrados pregam
ra co,mo podem vir terniinar.
O Congresso Po<ie boiCotar, pOde CriticaC-pbdS! elogi8r, que ptedsamci~-teinventã.r a democraCia, a demoCracia representativa. Não fomo'S eleitos por isso. O Joãó Sem Terra, em 1213, surpode votar "sim", pode votar "não", mas tem de estar presente.
giu para limitai- opode~_do ~i e fazer- o_~õrÇaiTiento. O Congresso
V. Ex" ainda _quer um aparte, õ.obre ~enador Ronan Tito?
'riú)deffiã só teffi -um sentido: fazer o orçamento.
O Sr. Rona:Õ: Títo- Não; muito õbrígadô:
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A Budget Committee nos Estados Unidos fui1eiona duran-

te seis meses. Todo o resto do Congresso norte-americano chega a
aprovar até duas leis, em um ano-de muito trabalho. Temos tramitando, no Congresso Nacional, 13.600 leis, além-da RevisãO Cons..:
titucional. Além disso, temos de votar, fabricar leis e tentar
consertar todo o Brasil atravéS de leis. Entretanto, pelo regime presidencialista que adotamos, qualquer lei que implique um centavo
de despesa é inconstitudónal. E não temos iniciati va do Poder
Executivo. Se tetnos, eu gostaria de saber.
O Poder Executivo é favOrável à Revisão Constitucional?
Quais os pontos que ele aconselha devam ser modificados? Ou
não há necessidade de modificar a Constituição? De'Lemos cumpri-la por inteiro?_ Parece-me que toda, à exceção do art. 3° do Ato
das Disposições Coilstitut:loiiãis Trãnsitórias·. Esse não convém,
pois se assemelha à história -da mulher mais ou menos_ grávida. Ou
a mulher está grávida_o_u a mUlher não está grávida._Ou v3.niós
peitar a Constituição toda ou não vamos respeitá-la.
No momento, pensa-se em abrir um inquérito para saber
como o Senador Mauro Berievides teve aces·so ·a uma fita gravada
em uma reunião pri vaâa, neste Congress_o.., Olivi essa gravaçã'o· ôu·tro dia, e nela consta o _seguintediálog~: "Com5>_ !lão COf:Lsegúiínos
pegar o Senador, temos que pegar o filho do Senador",
Lembro-me do macarthismo inStalado nos Estados Unidos
da América. No inkiO havia ãpenas dúvidas sobre serem_as idéias
esquerdistas.. Um dia, viram Charles Chaplin discutindo Duma
roda em que estavam três comunistas, e só por iSso ele pâssori a
ser visto com desconfiança. Aqui, estabelecemos o _macar:t-4i-~mo
da virtude, em que os Parlamentares são todos ladrões. Mais de
100. Ora, mais de 100 pode ser até 600. Eu paSSei a ser visto na
rua como um possível ladrão, pois ninguém foi nõminado. ·
Um parlamentar recebeu 60 mil dólares da sua terra, Portugal, que foi resultado do lucro da venda da sua·quinta. Dois funcionários do Banco do Brasil revelaram que :o__ Deputado José
Lourenço tinha recebido dinheiro do exterioi. O a'rt. 5° da COnStituição, segundo interpretação do Supremo Tn'bUnal Federai,· no
seu inciso XII, estabelece qne não se podem revelar dados. ·
Os Senadores Espeiidião Amín, João Calmon e Jutahy
galhães são testemunhas de que, há um ano, estamos_ten_tando quebrar, cripEograficamcnte, o sigilo das contas b_~c_árias para qu~ a
Comissão descubra as_ contas fantasmas ·e_ os ·sonegadores, não
para abrir para o público. E esse escândalo, Senã.dor Mauro Benevides, é de 80 bilhões de dólares por ano. Mas iSso não interessa!
Nós temos-que apurar são õs Senadores, os companheiros ladrões,
porque assim anulamos esses concorrentes na base. Não sei sé é. â.
incapacidade de enxergar além da ponta do sapatO ou se a necessidade de criar o pântano para ser a flor do pântaJ:!o'. Alguns gostam
de afinnar que todos ao seu redor são podres, que ninguém presta,
que o Congresso é wn "Córigressinho". Resta à_ flor do pântano.
Até onde vamos? Tramita aQui um projeto de lel, segundÕ_Õ_ qual
todos nós, parlamentares, vamos quebrar o nosso sigilo bancário.
Não sou candidato. Não sou candidato, insisto em dizer. Já comuniquei ao meu Partido, no meu Estado, por escrito; mas continuo
tendo apreço pela democraCia e não conheço deiliócracia sem Par'·
lamento.
Já viram, com essa consciência que temos-dos nossos Parlamentares?!~. Eu mesmo, nesses dias, fui vítima de uma chantagem
grosseira. Foi aprovado um decreto legislativo Sobre agricultura,
em que_se diz "sustar a correção monetária Sobre· ãs operações, de
acordo com a lei." Sabem V. Ex•s o que aconte_céu? A matéria vinha para a Comissão de Assuntos Económicos._ Todo mundo sabia
que lá havia um matuto, um caipira, um agrictiltor ... E, aí, vejam
como saiu a notícia na Folha de S. Paulo - que, aliás, faz um banzé exttaordinário com uma série de colegas nosso·s aqui, às vezes

res-

Ma-

Fevereiro de 1994

até com fotografiaS, revelando reservas do Brasil, cm um momento erri que essas foram reveladas para nós sob juramento~ na Co~
misSão de Orçamento, quando se discutia a dívida externa. -Até
iSsO- eU ~i ·aqui.
· Boin, nós que não conseguimos, Senador João Calmo_n,
quebrar criptograficamente, de maneira sigilosa, para que a própria
ComiSSãO pudesse examinar- não para quebrar para terceiros, mas
para verificar as contas fintas-mas qUe ·crnham.os '-tivemos revelada
a remessa de dinheiro do Deputado José Lourenço. _Como _não
aconteceu nada, ele reclamou e o Presidente do Banco do Brasil
transferiu as duas funciOnârlas daqui para a Agência Central. Ago"ra, efitu"síasinados com issô, cOloCaram lá: "O Senador Ronan Tito
é inadimplente." E màis: "Os-novOs anões." lnadimplente, para o
povo que· não sabe, é um cliente que tem transação com o banco e
que está em débito em um detenninado momento: 99,99%, o _ban-cõ irU.nc"a perde, ele te'm todas às garantias sempre.·
' - Não h a veda nenhum crirrie em Ser inadímplfmte, até sentiria
um pouco de orgulho se fosSe, porque eStária trabalhando, produzindo, fazendo o que pretendo fazer no ano que vem: voltar a plan-tar: Estou sentindo um solo muito estéril aqui em que medra 'SÓ
apelaçãO, o "dedurisrrio"..
_
,
Sou de um temPo érh que -o- dedo~dufo era- tido cOmô uma
figura execráVeL Aqui, Vejo parlamentares virai:i:rii para parlamentares, companheiros nossos da maior· respeitabilidade, e diZetem: "Está conivente corrt os banqueiros, ·com os· safados, com os
iiiâ.lãridroS", coiil a·máximâ gtatllidade, coni a nossa complacência,
Com anossa coirivênciã, ·com a n·ossa cumplicidade. E vira moda e
todos nós-passamos- a achinCalhar uns aos outros. E a morãl dos
'
companheiros não vale nada!
"Senador Ronan Títo ê inadiriiplente, é um dos anões· e está
deVendo áo Banco do Brasil" "Eu reSpOndi: "Nã6 sou nem adimplente nem inadimplente".- Âdimpfente ·eu- sena Se tiVesse Cõritfato
com o Banco do Brasil e tivesse Cumprido. I-nadimplente -eu seria
·se ti-ves-se um cont,tato com o Banco do _lkasil e estivesse.em a__trasO.' Como b.ãO tenho contratd com o Banco do Brasil, não sou nem
adini.plerite nem ióadimplente.
·Mas o art. 5° da: Constituição o GovenlO Federal não conseguiu, através do IPMF, abrir. Conseguiu, Senador Pedro Siinoil?
Mas um funcionário do Banco do Brasil reVelOu ao jornal FÓllia
de- S. Paulo. Perguntei aó Presíde~J-te I-iun'l.be11-o Lucena o que vai
acontecei-. Nada, não vai àciontecer riadà.-Urh fúncionário'quebra o
sigilo ... ·-'quebra o sigilo não, mente, pOique não ~xiste is-so.'O Senador -Esperidião Amin é testemunha, obriguei O Presidente do
Banco do Brasil a quebrar o meu sigilo e revelar a minha conta.
·o Sr. Esperidião Amin - E que desse o nome dos funcionáriOs, porque ele vai demiti-los, são dezesseis.
·
O SR. RONAN TITO - Não vai demitir. Desculpem-me,
mas não acredito nisso. Não acredito, comO da outra vez em que
tinha dois funcionários·. A delação atualmente é uma coisa bonita
e,- pririclpalmerite, quando se aponta o dedo-duro para um parlamentar, para um representante do povo, é uni àto heróico, u:lhà. ·cofsa linda. Não precisa provar nada. Apontou, transitou ein Julgado
da Imprensa. E vai recorrer... De quem?
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V. Exa um aparte?
O SR. RONAN TITO - Concedo o aparte a V_ Ex•.
O Sr. Jutahy Magalhães -Senador Ronan Tito, eu- hoje
até" estou um pouco mais" leve pofque tive a ·oportunidade de dizer
a iima determinada pessoa muita coisa que estava atravessada em
minha garganta a respeito de uma nota que saiu ontem na Rede
Globo. Mas gostaria de, neste aparte, primeiro dizer que sou testemunha que V. Ex8 , quando Líder do PMDB, no tempo em que eu
fazia parte da Bancada, teve a oportunidade de dirigir o Partido no
processo de afastamento do Deputado João Alves. E, no depoi-

DIÁRIO DO CONGRÉSSO NACIONAL (Seção IT)

Fevereiro de 1994

mente do Deputado Cid-Carvalho, tive a oportunidade de falar sobre esse assunto e mostrar a decepção que tivemos de tirar um
anão para criar sete. Isso foi desa_Wadávei.
O SR. RONAN TITO -E verdade.
O Sr. J utahy Magalhães - Gostaría também de dizer a V.
Ex11 que tenho defendido a necessidade de darmos uma maior a~
sistência aqui no plenário do Sem~do e no plenário do Congresso
Nacional. Defendo a tese de que deveríamos trabalhar de segunda
a sexta-feira, desde que com tempo para podermos também fazer o
trabalho na base. Agora, não aceito essa comparaçã-o que, muitas
vezes, leio nos jornais e ouço na televisão: "Os trabalhadores estão
de segunda a sábado trabalhando; se não trabalha,ssem, perderiam
o seu dia de trabalho". Eu poderia apenas dizer que os trabalhadores têm os seus patrões, os seus chefes e têm, portanto, a fiscalização atenta para-o-rendimento do seu trabalho. Nós sorp.osju~gad<;>s
a cada quatro anos -na Câmara e oito anos no SenadO. E. n_o~so~ patrões não sabem o-que é que fazemos e temos que conviver, infelizmente, com a realidade nacionàl de quem trabalha e não
consegue ter esse trabalho reconhecido nas suas bases, exatamente
por conta daqueles que nos criticam, que é a iniprensa, que não dá
divulgação aos trabalhos desta Casa. QuantOs sãO- os jornalistas
que ~stão credenciados no Senado e na Câmara para acompanhar
QS tJ;abalhos das duas Casas? E quantos são os jornalistas q-ue estão
normalmente. presentes para acompãnlürr os trabalhos? Algumas
vezes, chegam até a enviar noticiário do que se passou ;:tqqi: Mas
os editores políticos, d~~tores de_jorna\s, sejam ,lá quem _sãO:, não
dão a Importância devida. Retirando alguns que, por-razões e qualidades outras que eu pessoalmente sei que não possuo, mas esses
têm a preferência e têm condições de dar as infonnações. Então,
por isso tamb~m. eu q:ue critico tan~o as nossas ausências, penso
que J?.âO podemo~ ·ser qitiçados por aqueles que não dão as_concliçõe~ necessárias para qu_e o trabalho tenha o rendimento e os nossos, patrões reconheçam aquilo que .fazemos. Creio que, neste
momento, estamos a discutir uma questão, fora até do debate da
Ordem do Dia, mas a rolagem da dívida do Muitidpio de São PaUlo faz lembrar a outra rolagem da dívida, ,spb:r:_e a qual .o Senador
Ronan Tito se-manifestou: a rolagem da dívida dos agricultores.
Eotão, há uma correlação: é rolagem da dívida por rolagem da dívida.. A rolagem da dívida da Bahia _eu já votei favorável, Senador
Esperidião Amin, e ~osn:ando que, po tempo em que er~ o oposto,
q~and~. o Deputado Waldir Pires era o Governador çla Bahia,_ não
.típb4mos essa mesma teciprocidade daqueles do PFL, que vinham
ao Senado pedir para a maioria votar coritra o empréStimo. Mas
nós não tomamos esSas atitudes. Gostaria de parabenizar V. Exa e
dizer que, infelizmente, devo concordar com- praticamente tudo
que V. ExQ falou. E digo infelizmente p_orque vemos degradarem a
imagem do político ·e, principalmente, desta instituição e não podemos participar desse trabalho de destruição da imagem. Acho
que podemos criticar. Sou a favor de apresentarmos, nós mesmos,
~e~te plenário, para discussão, nossas idéias co-ntrárias ao que vem
oc~~endo. Não podemos aceitar aquilo que aqueles que nos criticatn, muitas vezes, fazem pior. Comparo nesse--sentido. Dízem- que
estamos ausentes. Mas onde estão aqueles que tinham a obrigação
de cobrir os nossos trabalhos, até por um compromisSO cOntratual?
O Sr. Cid Sabóia De Carvalho- V. Ex11 me permite um
._
aparte?
O SR. RONAN TITO- Agradeço o aparte de V. Ex".
Ouço o ·aparte-do Senador Cid Sabóia de CarValho.
. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência
apenas pediría aos nobres senadores que, tanto quanto possível,
reduzissem os apartes, porque temos de votar esta matéria. Espero
que ninguém cónsidere que o Senado está criando dificuldades ou
obstruindo a votação de interesse da Prefeitura de São Paulo.
o
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Além disso, ainda há outra matéria, também da maior importância. De modo que espero que os Srs. Sen: lores discutam a
matéria e que possamos dar este exemplo, que. nf,.Jizmentc, não
foi dado boje à tarde e à noite. Vamos votar, vamos esgotar a Ordem do Dia.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Ronan Tito, pretendi ousadamente inteno·mpê-Io naquele momento em que V. Exa
falou da fita de uma reunião da Comissão Mista Parlamentar de
Inquérito sobre o Orçamento. Na yerdade, quero dizer a V. ExQ
que os jornaís do dia seguinte sempre publicaram minudentemente, embora sem exatidão -lamentável -, tudo o que ocorreu nessas
reuniões, inclusive corií o levantamento dos votos de cada um dos
Parlamentares. E havia: detenninadas c_olocações que chocavam os
Integrantes que eram tidos como participantes de tropas de choque,
.sem que se entendesse a razão pela, qual se usava essa.denominação. Quero dizer que não havia reunião propriamente secreta. Não
é relevante a existência dessa fita na mão de quem quer que seja.
Nunca se perguntou a alguém se tinha ou não gravador_ no bolso.
Hoje, o sistema.de grayação é (ãp.f~Git grava-se de modo tão fácil
que uma gravação dess~ tanto pode ser direta do Senado, como algu.ém podia ter um gravador no bolso, alguém podia ter deíxado
um gravador _em cima de uma cadeira, ter saído e ter voltado e depois ter apanhado- um minígravador. :ç:ssa questão não~~ ab~oluta
mente relevante. E eu não acredito que a Mesa do Senado Federal
Venha a dar peso a este, acontecimento: à existência da fita e nem
de notas taquigráficas. Afmai de contas, eu, e quero crer que V.
Ex• .também, e muitos companheiros nossos, inclusive Jutahy Ma~
gaihães, Pedro Simon, Nelson Wedekin, sempre temos.defendido
a total transparência desta Casa, e pelo meu gosto eu não _da va um
voto secreto, todos os meus votos eram abertos~ não participaria de
nenhuma sessão secreta, todas eram abertas e transparentes. E estoU: pronto a defender que, numa !Tiecli.da de respeito à História, todos os arquivos, de todas a~ ~euniões, sejam dados ao
conhe~imento público, como contribuição ao direito do povo à in~
formação. Acho _que isso é muito, mas não sei por que deva haver
sigilo numa opinião que eu tenha dado numa reunião de trabalho
da CP! ou numa reunião secreta, porque aquela opinião eu dou em
qualquer lugar da minha vida - na n~esa de jantar _de minha casa,
nesta tribuna, n~ tribuna do Congresso Nacional, numa sala de
aula, diante da imprensa, diante da televisão. Em qualquer lugar a
minha opinião sempre é a meSma. Somos pessoas sinceras. Dizem
que aqui há um mar de lama. Pois _eu me considero com algo pri vilegiado: tenho mc;r permitido a mim ser eu mesmo durante todo o
meu mandato; não tenho mudado uma vírgula do meu comportamento, nem tenh,o sido compelido a tanto. Portanto, quero a transparência em tudo isso, Senador Ronan Tito, e quero dizer a V. Exa
que senti o tom de mágoà com que v_. Exu fala. Mas a ~ágoa fica
em n6s outros é por outr~ coisa: ess.a,hi~tóda de que o nosso companheiro não é mais candidato, que vai plantar. Isso é que não está
c.ertol Venha plantar aqui. Aqui é que é o lugar de se plantar! O lugar da melhor ~cultura é o Senado FederaL Devemos plantar
aqui, para que a República colha as liberdades, uma nova linha de
pensamento. Al?*o aqu~Ies tempos difíceis, ditatoriais, arquivos
secretos, arquivos de SNI, comissões secretas. Isso nós não queremos. Queremos a transparência! Ainda ontem fui vítima, na Comissão-de Constituição, Justiça e Cidadania, de ser noticiado para
o Brasil inteiro um comportamento que não tive e ainda anunciarem um voto que foi dado secretamente, com uma bolinha. Ninguém pode saber como votei, só eu mesmo, mas foi nOticiado, em
todo o Brasil, 9 _ modo como votei, quando era muito fácil perguntar a mim como .eu· iria votar ou como teria votado, porque cu teria
dito com toda a .clareza. Desculpe-me o alongado aparte, Senador
Ronan Tito. O "Presidente da sessão está muito apressado, mas nós,

DIÁRIO DO CONGRESSQNACJ:ONAL (Seção ll)

860 Sexta-feira 25
cearenses, não somos

ap~essados,

nós somos aperreados, que é um

termo de origem até assemelhada à cultura de outros _país~s. inclusive à cultura hispânica. Nós estamos aperreados para aprovar essa
rolagem de dívida, acontecirrientõ que achojusto.
O SR. RONAN TITO - Muito obrigado a V. Ex".
O Sr. Ronaldo Aragão -Permite-me V:Exa um aparte?
O SR. RONAN TITO- Ouço V. Ex• com prazer, Senador
Ronaldo Aragão.
O Sr. Ronaldo Aragão - Senador Ronan Tito, não quero
alongar-me, porque outras sessões virão e_ quero debater isso com
mais profundidade.__ Só .quero dar um exemplo a V. Ex• do que

ocorreu comigo·. Pede-se uma certidão a um cartório, na época da
CPI, a respeito da minha pessoa. No cartório, consta_que o S_enador Ronaldo Aragão é testemunha e dono de uma ação executada
contra um determinado cidadão que tinha comprado um terrenõ no
município de .Cac_oal e v_enl;lido para outro. Eu entrei com uma
ação contra ele para o dinheiro ser restituído, e em um determinado relatóriO da CPI estou como estelionatárío. A precatória _que
veio para que eu fizesse o depoimeitto, felizmente e_stava com ela.
Mas consta num dos n;:latórios dessa CPI que sou estelionatárlo.
Vou reclamar a quem agora? .Como é que _fica? A imprensa do
Brilsil diz que sou estelionatário, e acabou. Quero parabenizar V.
Ex'\ Senador Ronan Tito, quarido traz a esta Casa essas preocupações. Hoje se detrata, se denigre, se enlameia o nome do dçladão,
principalmente do parlamentar, e fica por-isSo mesmO. -vou reclamar a quem? Se houver uma ação judicüil, daqui a 10, 20 anos, S(,!
tiver sorte, talvez tenha solução. Parabenizo V. Ex" por essa-luta
que vem travando aqui no plenário do Senado Federal e também
no Congresso NacionaL - Na _oportunidade devida, vou trazer a
esta Casa _outros esdarecimentos_ sobre_ os absurdos que aconteceram. Agradeço a V. Exa
O Sr. Mauro Bcnevides- Permite-me V. Exa um aparte?
O SR. RONAN TITO -Pois não, rrieu Líder.
O Sr. Mauro Benevides -V. Ex", no curso do seu pronunciamento, me traz à colação, reportando-se a um episódio que,
para alguns companheiros, se reveste de urna ridicularia incomparável. Um debate que se registrou numa reunião_de trabalho da Comissão Parlamentar de InquéritO -e de que resultou a convocação
do Dcputad_o Federal Carlos Benevides_. Evidentemente, todos os
nossos companheiros do PMDB e fora do PMDB, após a_ convocação, trouxeram-me as informações de. como a convoc_ação s.e processara. Minutos depois a própria televisão, c_om as minúdas atê
do aprazamento das datas de convocação, anunciava a decisão da
Comissão Parlamentar de Inquérito. Após o carnaval, fiz um pronunciamento aqui e anunciei para a opinião pública brasileira que
não me reportaria mais a esse episódio, relacionado com a fita, que
então se divulgava, porque me impus total silêncio, já que o Deputado referenciado se encontra sub judice na Comissão de Constituição, Justiça c Cidadania. Pela minha própria formação
jurídica, entendia que devia manter-me silente, sem qualquer outra
referência a esse episódio. Há provas, que ele conseguiu acostar
aos autos, para defender-se de uma série de acusações, que não desejo discutir neste momento. Entendi que não devia realmente falar mais a esse respeito. _Entretanto, tendo V. Exa vindo hoje à
tribuna, num desabafo que prende nesse instante as atenções da
Casa e que certamente repercutirá de forma intensa perante a opinião pública do País, eu -me permito, neSte íb.Stante, quebrar o
compromisso que assumi de não me reportar a esse fato, porque a
fita a que V. Ex" alude nada mais é do que um debate que, apesar
de minha dificuldade para adjetivar, eu me· permitiria dizer a V.
Ex" que é bisonho, que, apenas como força probante, tem a informação do Relator de que não há nada nas subcomissões_ contra o
Deputado Carlos Benevides. Foi exatamente isso o que se passou.
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Essa fita, nobre Senador _Ronan Tito, é do conhecimento dos Senadores, bem como do Presidente desta Casa, Senador Humberto Lucena, figura notável, -qUe dirige com 8.prumo- e clãiivídência
inexcedíveis os destinos desta Casa_ e sempre teve-cotagem de assumir suas posições. Essa fita é do conhecimento de quase todos
os membros da Mesa e_ de algumas Lideranças. Enfim, pelo menos
quinze_ Senadores tomaram conhecimento desse fato. E não há
-quebra de sigilo fiscal ou bancário, de referências patrimoniais,
nada, absolutamente nada. Apenas, para defesa do Deputado, há
uma manifestação -clara, límpida, explícita, de viva voz. somente
isso, de que nas "subcomissões não há nada contra o Deputado
Carlos Benevides"; apenas isso. Agora se _quer emprestar conotação abrangente, da maior grandiosidade, a esse fato, para dizer o
quê? Que se cometeu_ uma prática fraudulenta? Não, nobre Senador. Nem quando se pretendeu fazer uma fraude na movimentação
bancária do Deputado ... Os que são menOs condescendentes dizem
que foi fraude; os que_ são mais condescendentes acham que foi
um erro material. Espero, realmente, que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania decida sobre isso. Portanto, não desejo
mais me reportar a esse episódio. Quero apenas dizer a V. Exa que
essa fita é do "conhecimento de pelo menos 15 Senadores, nada
mais além disso, Naturalmente, as figuras preemínentes, jâ rii.ên~
cionadas por mim, toinaram conhecimento do seu teor. Aqueles
_que desejarem ouvi-la poderão procurar-me e, no recôndito do
meu gabinete, sem nenhum estardalhaço, sem nenhum interess.e de_
faz~r_divulgação, poderão ouvi-la. Já que o Deputado se encontra
sub judice naquela Comissão, apenas quero mostrar a singeleza
daquele_ debate que só tem importância, só tem significação por
esse aspecto, de representar uma pequena prova. Presto urna homenagem ao Relator, Deputado Roberto Magalhães, que ontem
(ez chegar à Comissão ele Constituição, JUstiÇa e Cidadania uma:
errata do seu relatório ni parte pertinente 'ao Deputado Carlos Benevides. S. Ex"' teve realmente a grandeza de confessar isso. não
quem foi o responsável por aquilo que_eu, no discurso, entendi que
havia sido urna adulteração suspeitíssima na movimentação bancária. Imediatamente após a divulgação do_ relatório; o reSponsável
pela revista Forbes na América Latina tentou cantata com o Deputado Carlos Benevides, porque a movimentação bancária _dele,
apontada no relatório, era de 2 bilhões, 399 milhões, 539_ mil dólares, o que incomodou inclusive alguns brasileiros bern-sítua:dos,
que reconheceram ser ui:na importância desconhecida do· ffiundo
financeú:o. Mas o Relator teve a dignidade de petkionar QQ Presidente da Câmara, ao PreSidente do Senado e à Comissão de Co_nstituição, Justiça e Cidadania, dizendo que havia um equívoco: _o
Deputado não tinha aquele valor em dólares;· aquele valor era _em
cruzeiros, e não se tratava de cruzeiros reais, mas de cruzeiros antigos. Portanto, eram esses os esclarecimentos que eu desejava
prestar a V. Ex", dizendo que, realmente, se algum Senador se interessar em ir ao meu gabinete ouvir a fita, irá testemunhar em
meu favor, porque a fita Só tem essa impOrtância como prova. É a
manifestação do Relator de que nenhuma suhcomissão iftcriminou
o Deputado Carlos B_enevides. Até a Comissão de Bancos, de extrema sensibilidade para examinar os extratos, prodamou os rendimentos do Deputado como absolutamente compatíveis com aquilo
que ele auferira nos 5 anos._ E para que V. Exa tenha urna idéia: o
Deputado arrolou na sua defesa exatamente o Presidente da Comissão de _Banc_os. Deputado Benito Gama. e o Relator, Deputado
Fernando Freire. São testemunhas que irão ofere_cer exatamente a
manifestação de que o Deputado se portara rigorosamente dentro
dos padrões de dignidade, auferindo seus subsídios parlamentares
e outras fontes que ele mencionou perante a Comissão. Portanto.
eram os esclarecimentos que_V. Ex" me compeliu a trazer ao seu
discurso, desfavorecendo, portanto, toda a _seqüência do seu racio-
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cínio, ilustrado também com·a manifestação dos Senadores Jutahy
No Item 9. há a informação de que o Banco Central tentou
Magalhães e Cid Sabóia de Carvalho. A fita está, efetivamente, obter esses dados., entretanto. não conseguiu.
em meu poder, à disposição daqueles qUe, Com intuito de busca da
"Item 9: De forma a obter os dados necessários à
verdade, desejarem conhecê-la, no pequeno trecho alusiva ao joapuraçãO, foram ei1viadas ·correSPondências às instituivem parlamentar cearense, que se considera inocente, conforme
ções responsáveis Pelas inforinãções·;-bem- coino aos E.sexuberante defesa que apresentou à ccr.
- _'
-tados interessados. Ocorre que, em face à proximidade
O SR. RONAN TITO- Agradeço o esclarecimento de V.
dos ·vencimentos dos títulos e diã":iite dO- fato de poucos
Ex.
Estados e nenhum Município t~~em assinado acOrdo deGostaria de dizer ao Senador Esperidião Amin que a Cidade
finitivo, de fOrma a cumprir a Lei n° 8.727, de 1993, não
de São Paulo é tão importante, mas tão importante, que não é apefoi possível a aferição do disposto no art. 27 da Resolunas o terceiro orçamento da Uni~o: QUalquer assunto que diz resção n• 11/94.
peito a Sã-O Paulo mobiliza o Plenário e motiva os parlamentares a
As$im: Sr. Presidente, avalio que seria importante que nós,
fazerem, muitas vezes, um discurso. Pode parecer a muitos que estava até fugindo do assunto, mas, nõ final, o objetivo é invocar o no momento de votarmos essa rolagem da dívid:-~ p":~-a a Prefcitur_a __
resultado, o qual mostra que todos nós somos favoráveis a esse do _Município de São Paulo, tenhamos consciência de que estamos
dentro das normas legais_ e das resoluçõ~ pertinentes.
empré..~timo pelo qual estou trabalhando há uns dois meses. Na
Sã()_~sas as _indagaç_r;Je-~ que fofm~i.J ao. ~f· Relator, Senaverdade, quando trabalhei para rever a Resol~:~ção n° 36, minha
preocupação era justamente criar as condições para que os municí- dof-Esj)eridião Amin. ·
O SR. PRESIDENTE (NelsonWedekiJ1)- Concedo a papios e os Estados tivessem oportunidade de rolar as suas dívidas.
E, por isso mesmo, São Paulo, que tanto orgulho traz ao País, não lavra ao eminente Senador-gsperidião-Amin,_Rdator da matéria,
para prestar, -se_for o caso, os esclarecimentos requeridos pelo nopoderia ser tratado de outra maneira.
bre Sellador Edu ai-do suPti._cy.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Ronan Tito, o Sr. Chagas Rodrigues, r Vice-Presldente -deiXli a cãdeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Jy_elson _Wedekin, 4: 0
Secretário

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP) - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.

--

O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- V. Ex" tem a
palavra.

_ _ _ __

__

_

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP, Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: gostaria
de solicitar algumas informações, na medida em que o parecer do
Banco Central, assinado pelo chefe, em exercício, do Departamento da Dívida Pública, J airo da Cruz Ferreira, nos _diz que:-primeíro,
a taxa efetiva analisada média, paga, além da taxa federal, é ligeiramente superior a 4% acima, -portanto, da média de seguimento
3%.: Ou seja, no item 6 há a informação_ quãndo fala do financiamento líquido, diário, do Município, que gira ao redor de 500 milhões dólares, equivalente a 5% do total do financiamento líquido
registrado para títulos estaduais.
Aqui há uma referência, segundo a qual a prefeitura de São
Paulo está pagando uma taxa de juros 4% superior àquela paga
pelo Governo Fedéal e. também, superior à média dos títulos estaduais. Por que razão isso ocorre?
A segunda indagação é se a rol agem está respeitando o art.
5° da Emenda Constitucional n° 3, de 17 de março de 1993, combinado com a Resolução n° 11/94, que estabelece o limite da rolagero. Isso não está completamente claro nu parecer.
Em terceiro lugar, se está sendo respeitado o acordo da dívida dos Estados e Municípios, definido recentemente pelo Senado

O SR. ESPERIDIÃÕAMIN (PPR- SC. Para um esclare-

cimento._S_em revisão do:orador.)..,. Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antes de ferir a questão objetiva que o nobre Senador Eduardo Suplicy aborda, eu não pOsso deixar de registrar, pelo menos nos
Anais do ~~nado, os meus çumprimentos. a nós todos. E quero incluir no nós todos o Prefeit9 de São Paulo, Presidente de Honra do
meu Partido, Paulo Mãiuf,_ e.a cidade de São_ Paulo, Um processo
de rolagé:m da dívida cnizou pelo senado - ou está cruzando --e
suscitou o melhor deh~e, deste ~no nesta Casa. Então, se tiver que
jogar (o_ra _o_process_o jã_Yaleu a pena, porque esta Casa engrandeceu-se çom· o brilho das argumentaçõ_es dos Senadores Ronan Tito,
Pedro Simon, Chagas Rodrigues.e de tantos putros que usaram da
palavra para debater tema da maiorimport_ânç:ia, _
_
CO[n_o disse o Se_nàdor JUtahx Ma_g~lhã~s. tudo era relacionado-: e eu também acho que tudo era relacionado. Mas não posso deix,ar, mesmq_ precisando do voto de todos, de consignar aqui
um respeitOso reparo à análise do ~enador Chag~s Rodrigues,
quando disse que a vontade dele era pedir a verificação de votação."-0 Senador Pedro Simon não chegou a tanto, mas deu a entender que, por magnanimidade - qualidade que não falta nem a um
nem a outro - não iria fázê-lo, mas d(:!ixol). con_stando nos Anais
uma gentil advertência. Gentil porque- iilclusive manifestou a sua
ac}rniração pessoal por algumas das qualidades do Prefeito Paulo

Maluf.

Eu gostaria c).~ dizer que o espírito desta Casa não _se _com-_
padeceria com um gesto de requeriinf:nto c:le verificação de votação. Primeiro, porque essé Prõcesso diz respeito à rolagem de 11m~
dfvida. Não pôde tramitar antes por falta de umã norma ·do Congresso Nacional e do Senado. por isso é que.cheg9u agora. Finalmente, a primeira trancha vence proximamente. Estou pedindo o
Federal.
voto de V. EX'.& porque no dia 1o de março vai vencer uma dívida,
Quero salientar que nos Itens nos 8 e 9 do Parecer do Banco que não foi contraída pela atual Administração paulistana, no valor
de 220 núlfiOeS -de dólares. -Não é .do espírito desta Casa, de neCentral está expresso:
"Item 8: Cumpre aduzir que, para efeit() do dis- nhum partido, provocar uma escorregadela numa s~~~ação em que
posto no art. 27 da ResoluÇão n°- fi/94, de forma a cum- não houve inadimplência da adnlinlstração ffiunid.r)al.
Em Segundo lugar, -se o PPR, que quer a Revisão, que
prir o estabelecido no art. 2° da Lei n° 8.727, deveria ser
apoiou__
o Fundo Social de Emergência - com ressalvas, mas
realizada por ação do limite correspondente a 9% da n;- ceita líQuida real, do qual seriam deduzidos os valores apoiou- merecesse o tratamento de retaliação- e_n~Q,"vai merecer
utilizados no § 1o do mencionado artigo, obtendo-se a -, quero apenas informar "que "hoje, nesta sessãÕ~ com o voto de
parcela residual, que poderia ser utilizada no resgate da todos, sem embatgo e sem discussão, aprovamos, em termo final,
duas resoluções: uma autoriza a União a tomar um empréstimo de
dívida mobiliária."
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350 milhões de dólares, junto ao BID, para que- o Governo dO Estado do Rio de Janeiro aplique esse dinheiro no Programa de Saneamento Básico da Bacia da baía de Guanabara. Nesta mesma

sessão, aprovamos o termo- final de uma resolução que autoriza a
União não a tomar ernprés~mo, mas a prestar gaiãntia. ao Governo
do Rio de Janeiro, do PDT do nobre S.enac:J9r Nelson Weqekin; do
PDT que, democraticamente, e_stá prom,ov~!ld'? obstruç~o à Revi-

são Constitucional, salvo se ã. eloqUente passagem do nobre Sena-
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Lerei para V. EXn á ementa
que já havia lido.
"Autorizo' a prefeitura municipal de São Paulo a
emitir, mediante ofertas pUblicas, letras finançeiras- do
Tesouro de São PaulO, destinadas ao giro de_ 91 o/o de sua
divida imobiliária, vericfvel no primeiro -Semestre de
!994".

Já estou, depois da sua colaboração, c9m remorso; eu deveria propor 100%, porque aCho que estou aplicando restritivamente
à Prefeitura de São Paulo a obra de engenharia do nobre Senador
·
verno do Rio de Janeiro -peço ao Senador Cid Sabóia de Carva- Ronan Tito.
O Sr. Ronan Tito-: Pennite-me V.Exn um aparte?
lho que atente para os números- no valor 31 bilhões, 475 milhões
O SR. ESPERIDIAO AMIN- Ouço V. Ex" com prazer.
de ienes- deve ser pouco, mas no Japã~? n~o há infla~ ção ~,junto
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Esperidião Amin, eu
à OCEF também para programa de saneamento da bacia da baía de
Guanabara. E algum de nós ia negar issO? Porque o PDT está fa- - gostaria de esclarecer por que chegamos· a essa amortização de
zendo obstrução ou por que não gostamos do Governador Leonel 9%, ou seja, à colagem de 91% da dívida. Primeiro, pretendeu-se
Brizola- não é o meu caso- alguém iria fazér-hSo? ~ _díriheiro conter o ímpeto inflacionário ·ou de tomada de empréstimos das
novo, não é rolagem de dívida. Mas ni!!g_11_érll- discUtiU a despolui- prefeituras e do Estado. Houve um acordo não respeitado inicialção da Baía da Guanabara, qué é um projeto meritório; deveria ser mente, porque era leonino e ilegal. Eu o denunciei e saí do plenáaprovado em termo final, porque é uma retificãção,- e ãqui foi rio para não votar.
OSR.ESPERIDIÃOAMIN- V. Ex" sabe que sou seu saaprovada; deveria ser objeto de um gr~4e ~j_~c~o sobre a ação
-correta do Governo Federal, do Governo do Estado e do Senado cristão nessa luta.
O Sr. Ronan Tito - Estávamos juntos. Somos acólitos da
ao dar essa versão final que vai permitir-eSseS-dOiS-i!IDJ>réstimos. ftJ. _
baía de Guanabara não suscitou nada, mas a rolagem da dívida de mesma lufã. Depois, fizemos a Portaria n° 36, que eu havia relataSão Paulo suscitou um belíssimo dibãte, no qual só nã-o-lnterreri do como Líder do PMDB. Mais tarde, o Presidente_ da Comissão
para não atrapalhar o Prefeito Paulo Maluf e a Prefeiúiiã de São de Assuntos Económicos cteu-me a Relataria para atualizar a Resolução n° 36. Nobre Senador, V. Exa freqUenta aSsiduamente Paulo, mas eu gostaria muito de ter dado minha contribuição.
E, finalmente, suscita o nobre SeriadOiEduardo Suplicy três não só nos dias em que a imprensa ou algum Ministro de Estado
estão presentes - a Comissão de Assuntos Econômico's. Está semquestões que responderei:
_
Quanto à taxa de 4% ao ano, ela é aciina do custo dos títu- Pre-- conosco, portanto, é testemunha de que ouvi os Estados, Os
los federais, e este contrato vem da administração- antérior que vi~ Municípios, o Banco Central, o Tesouro, os Srs. Senadores. Discugorará até outubro de 94, quando expirará~ Mas não há nenhuma timos e acabamos por montar o que V. Exm generosamente chama
irregularidade e só por isso é que o PrefeitO PaulO Maluf está pros- de obra de engenharia política, que foi um acordo. Por que 9%?
seguindo, porque o contrato fo1 firinado com um Banco estadual, o Também não é um número cabalístico. Nove por cento atendem a
BANESPA; todavia, é realmente acima da taxa dos títulos fede- 90% das cidades e dos Estados; dez por cento, nem se rolássemos
rais. E todos sabemos que o Estado de São Paulo, por váiias ra-- toda a dívida não atenderiam a nada.
~- O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Não tem solução.
.
zões, tem pago· no mercado seus títulos com um áWo adiciOna[
O Sr. Ronan Tito- Não tem solução! Alguns Estados e alNo que se refere ao item 9, tenho-O-em mãOS, o Banco Central deixa muito dãiO que não obteve os dados ex~gidos pela Reso- guns Municípios do Brasil não têm solução. É concordata, é falênlução n° 11/94, porque, até a presente data, nenhum Estado e cia! Então, resolvemos atender à grande maioria. Com isso, o
nenhum município conseguiu efetU3.r rolã:gem n-o·s--tennos da nova Banco Central, o Tesouro Nacional, o Ministro da Fazenda, os Eslei, e é compreensível~ a lei é-de novembro de 1993 e a resolução é tados representados pelos secretários da Fazenda presentes e nós,
os Senadores, ficamos todo~ satisfeitos. Daí por qUe chegamos ao
de 1994.
Por isso- estou ficando - e aí respondo a terceira p-ergunta - número de 9%, que dá uma amortização da dívida, em praz9s; 9%
com complexo de culpa. Por analogia com o espírito da lei, propus no primeiro ano e 11% de àrnortização a partir do ano que vem.
a rolagem de 91 %, mas estou prejudicando a administração de São Isso daria um prazo médio de vinte e dois anos e meio, inferior à
Paulo. Eu deveria ter proposto 100%. Claro.- ED.quã.ilto não hÜuv"er amortização da dívida extefna do Brasil, para dar condição de o
um demonstrativo que diga no rateio qual é a taxa de--não~l'olagem, Tesouro receber dos EstãdoS e Municípios e pagar ao Tesouro lá
fora. Era o esclarecimento que eu queria dar a V. Ex"eu deveria rolar tudo. Por que não?
SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Ronan Tito, Y. Ex'
A média - 9% - é o númerO que ado-tãinoS Para a:_Resolução
- - n° 1I/94, em função da Lei no &:727 e p-or obra de engenharia polí- me permite fazer-lhe uma pei-gUnta?
O Sr. Ronan Tito- Pois não.
tica do nobre Senador Ronan Tito.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Se V. Ex' estivesse no meu
O Sr. Eduardo Sueücy- PeimíteV. Ex" um~aparte?
__
lugar, proporia 91 ou 100%?
O SR. ESPERIDIAO AMIN- Com muito prazer.
O Sr. Ronan Tito- Eu conheço o espírito de V. Exn.
O Sr. Edll3rdo Suplicy- Aqui, foi"âíSfiibuído como n°--i;
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- V. Ex' tem condição de faem verdade, não temos o projeto de resolução que estamos votanzer o que em po!ítica é ~@ido, mas no Direito não_ o é: a interpreta~
do.
O SR. ESPERlDIÃO AMIN - E~ Ó apresentei à Mesa, é ção autêntica. O Direito não.aceíta, mas a política sim.
Em primeiro lugar, v__. :Exa_proporia 91 ou I 00% __?
parecer de Plenário.
O Sr. Ronan Tito- Eu Po-deria propor até 100%_sem estar
O Sr. Eduardo Suplicy- V. Exa está meÍlCÍonandO-qu~-faz
na proposição uma proposta de defmição Sobre._isSo. Eu gostaria extrapolando, porque, privatívamente, cabe ao Senado Federal decidir.
· que V. Exn citasse o artigo.
dor Nelson Wedekin, na Presidência do Congresso

Re}':~Sor

hoje,

no fim da tarde, signíficar um novo augúrio.
Mas essa operação será um empréstimo coiltraído pelo Go-
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Muitas vezes, alguns aqui confundem, o_ Banco Centra] é
órgão assessor, que nOs põde prestar informação. Entretanto- desculpe-me a maneira chula como vou _dizer-. podemos atirá-la ao
lixo e -decidir politica~~nte, porque compete privatiVirnente ao
Senaâõ Federai: de acordo com o art. S2_e seus Inciseis V, VI e
Vil, a decisão de criar normas para a queStão da díVidã.:
V. Ex" poderia propor a roiagem de 100% da dívida. Por
que não?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente. ainda estou
com remorsos. Se demorar mais um pouquinho, faço uma emenda
ou uma retificação, aumentando para 95% pelo inenos.
Creio, Sr. Presidente, ter prestado as informações solicitadas. Agradeço, também, por me terem ouvido no esclarecimento
das preliminares, mas não vou emendar a proposição, que permanece como a apresentei à Mesa.
Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy - Agradeço as informãções, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - A Mesa também agradece o final da discussão.
Encerrada a discussão.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.(Pausa.)
Aprovado.

(À Comissão Diietora jiara redaçiiOjiriai)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Sobre a rnesa.
redação final, oferecida pela Comissão Dire;tora, que será lida pelo
Sr. 1o Secretário.
É lida a seguinte
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emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município de São PauloLFTM-SP, destinadas ao giro de 91% de sua dívida mobiliária
vencível no lo semestre_ de 1994.
Art._ 2° A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:

a) quantidade: a ser definda na data de reSgate dos títulos a
serem substituídos, atualizàdos nos termos do § 6° do art. 15 da
Resolução n° I 1, de 1994, deduzi~a a parcela de 9%;
_~) modalidade~ no~nativ~-transf~l]vel~
c) rendimentos: igual ao das Letras_ Financeiras do Tesouro
- LFT, criadas pelo Decreto-Lei l:t_~-:~79-_..t;l.~ _25 de riOveffibfo de
1987;
.
.
.
d) prazo: de até cinco anos;
e) valor nominal: CR$1.00 (uméiuzeiro jéal)- SELIC:. e
CR$1.000",00 (um
cruzeiros reais):- CETIP; . ~, . . ., ... ' .
- f) características do~ títulos a serem substituídos:
Título
Vencimento
Quantidade
691097
J0-3-94
3.3&8.243:1"971'-6-94
36,4L0.$68
695000*
695000**
1'-6,!)4
3.527.768.065 ~
TOTAL
•. 3,527.768:065
*SEUC; **CETIP
g)- previsão· de colocftção e ·vencimento dos títulos a serem emitidos:
COLOCAÇÃO
VENCIMENTO TÍTULO DATA-BASE
1'-3-94
I '-3-97
691096
1"-3-94
1'-6-94*
1'-6-99
6950000.
1"-6,24
1'-6~94
I '-6-99
6950000
1'-6:94

mil

* A serem registrados no CETIP, por se tratarem de títulos
emitidos para pagamento de precat6rios J®iCiã..is.
h) forma d-e colocação: mediante ofertas públicas, nos ter(Da Comissão Diretora)
mos da Resolução n° 565, de 20 de setembro de 1979, do .BãncÓ
Redação final do Projeto de Resolução no 30, Central do Brasil;
de 1994.
. i) autorização legislativa: Decreto n• 27.630; de 26 de jaA Comissão Diretora apresenta a redaç~_o fiU!ti
P~ojetO .·. neiro de 1989.
de Resolução n° 30, de 1994~- que autoriza a·· Prefeitura Municipal
Art. 3° A pi-esente ãutOrização deVerá ser exercida no prazo
de São Paulo - SP a emitir, mediante ofertas PUblicas. Letras Fi~- de duzentos e setenta dias, a contar de sua publicação.
nanceiraS" do Tesouro do Município de_ São Paulo - LFrM-SP,
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publidestinadas ao· giro de 91% de sua dívida mobiliária vencível no (0 - cação.
.. . .
,
... .. . ... .
~. ..
. O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Em discussão a
semetre de 1994.
Sala de Reuniões da Cóinissão, 24 de_ feve:reiJ:O:,-õe_ (9"9~. _:_-- -- redação frnal. (Pausa.)
Jtilio campos, Presidente- Carlos Patrocínio,· .Relator....:: Neison
Não havendo quem queira discutir, encerro a discuSsão.
Wedekin- Bene Veras.
Encerrada a 4isçussão,_ a redação final é c;onsiderada de:(inÍ~
tivamente aproVada, independentemente -de votição, nos termos do
ANEXO AO PARECER N" 62, DE 1994
art. da Resolução n• 110. de 1993.
Redação final do Projeto de Resolução no 30,
A matéria vai à promulgação.
de 1994.
. O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Item 2:
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e e u , - - - - , Presidente, nos termos do art. 48, item 28, ào Regimento InMensagem no 71, de 1994, através da qual o Seterno, promulgo a seguinte
nhor Presidente da República solicita seja autorizada
conttatação de operação de crédito externo no valor
RESOLUÇÃO N'", t5Jn994 ...
equivalente a cento e sessenta milhões de dólares, de
Autoriza a Prefeitura Municipal de São P.aulo
principal, entre a República Fedenitiva dô Brasil e··o
(SP) a emitir, mediante ofertas púbJicas, Letras Fi~
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvinanceiras do Tesouro do Município de São Paulo mento - BIRD, para o Projeto de Controle de Doen__s:asLFTM-SP, destinadas ao iiro de 91% de sua dívida
Sexualmente Transmissíveis e AIDS. (Dependendo de
mobiliária vencível no 1° semestre de 1994.
parecer da Corpissãó de Assuntos Eçgpômiço$._)
PARECER N" 62, DE 1994

.49

r

O Senado Federal resolve:
Art. I o É a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), nOs te!mos da Resolução no II, de 1994, do Senado Federal, autorizada a

--- ---Sobre a mesa, parecer da Comissão-de AssUntoS Econôffii.:.-·,
cos, que será lido pelo Sr. 1o secretário.
É Iido o seguinte
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PARECER N" 63, DE 1994
Da ConiiSsão_ de Assuntos ECOnõri:iicos-, -Sobre a
Mensagem n• 71, de 1994, (Mensagem n• I 00, de .I_ i de
fevereiro de 1994 na origem), dO Senhor. Pr~sidente da
Repóblica, solicitando que seja autorizada a contratação
de operação de crédito externo entre a República Fedew
rativa do Brasil e o Banco Internacional para Reconstru-

. ção e Desenvolvimento - BJRD, no valor equivalente a
até US$160,000,000.00 (cento e sessenta milhões de dólares norte-americanos), destinando-se os recursos ao fi-

nanciamento

do

Projeto

Controle

. Sexualmente TtansmissfVeis eAlDS: -

de

Doenças
.-

Relator: Senador Gilberto Miranda
I -Relatório
O Senhor Presidente da República solicita, por intennédio
da Mensagem n° 71, de 1994 (Mensagem n-o 100, de 11 de feyerei-.
ro de 1994, na origem), que seja autorizadá. a contratação de ope~
ração de crédito externo entre a República Federativa do Brasil e o
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD,
no valor equivalente a até US$160,000,000.00 (cento e sessenta
mHhões j:le dP,lares norte-americanos), destinando-se os recursos
ao financiamento do _Projeto de Controle de Doenças Sexualmente
Ttailsmissíveis e AIDS.
A operação de crédito externo tem as seguintes características:
a) valor: até US$!60;ooo,OO<i:OO (Cento~e sesseóia niílhões
de dólares norte~americanos) de principal;
b) destinação dos recursos: fiiianciamento do Projeto_ ~e
Co~~l~ d~ Doenças Sexualmente TraiiSmissíveis e AIDS;
c) amortização do principal: em vint~ parcelas semestrais
e con~utivas, cada uma no valor de US$8,000,000.00 (oito milhões de dólares norte-americanos) pagáveis de 15 de maio de
1999 a 15 de novembro de 2008;
d) juros: exigíveis semestralmente, com base no custo de
captação do BIRD, calculado no semestre anterior e acrescid_o de
spreadde 0,5% a.a. (cinco décimos por cento ao ano);
e) comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cinco
centéSimOs 'pbr cento ao ano) sobre o principal não desembolsado.
II - Voto do Relator
Compete a esta Comissão, nciS termos dO ari~-52, ill~iSÕ V,
da Constituição Federal, combinado com o 3.11· 393, parágrafo úni~
co~ do Regimento Interno desta Casa, a Iniciativa de projeto d~ resol~ção que implique O exercício da competência privatiVa -do
Senado Federal de autorizar operações exterilas- de natureZa finan~
ceira de interesse da União.
· Os autos do presente processo encontram-se instr~ídos com
toda a documentação exigida pela Resolução n• 96, de 1989, que
dispõe sobre limites globais para as operações de crédito da União.
O Parecer PGFN/COFfn• 142194 da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, que aprecia os aspectos jUrídicos da operação
de crédito a ser contratada pela União com o Banco Internacional
de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, e o Parecer
STN/COREF/DIREF n• 309, da Secretaria do Tesouro Nacional,
que examina a mesma operação financeira
termos de seu mérito, declaram não haver óbice para que a contratação se reaJize.
Em função do exposto, manifesto-me favoravelmente a que
se autorize a União a contratar a pretendida operação de crédito,
nos termos do seguinte

em

IfJ
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 31, DE 1994
__
Autoriza a União a contratar operação de cré.. _dMo ço:m o ~anco Internacional de Reconstrução e
Des~nvolvim~nt_o - BIRD, no valor equivalente a até
US$160,000,000.00 (cento e sessenta milhões de dólares norte-americanos), destinando- se _os recursos ao
financiamento do Projeto de Controle de Doenças Se·
xualm~nte TI.""ansmissíveis e AIDS •
O Senado Federal resolve:
Art. r• Autorizar a União, nos termos da Resolução n° 96,
de 1989, a contratar operação de crédito externo com o Banco Internadorial de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, no valor
equivalente a até US$160,000,000.00 (cento e sessenta milhões de
dólares norte-americanos), destinando- se os recursos ao financiamento do Projeto de Col).trole de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS.
Art. 2° A operação de crédito externo a que se refere o art.
1o tem as seguintes características:
a) valor: até US$160,000,000.00 (cento e sessenta milhões
de dólares norte-americanos) de principal;
b) destinação dos recursos: financiamento do Projeto de
Controle de Doenças Sexualmente TransmisSíveis e AIDS;
c) amortização do principal: em vinte parcelas semestrais
e consecutivas, cada uma no valor de US$8,000,000.00 (oito milhões de dólares norte~americanos), pagáveis de 15 de m~o de
1999 a !5 de novembro de 2008;
d) juros: exigíve)s semestralmente, com base no custo de
captação do BIRD, calculado no semestre anterior e acrescido de
spread_de 0,5% aa._(cinco décimos por cento ao ano);
e) comissão de compromisso: 0,75% a.a. (seterita e cinco
centésimos porcento ao ano) sobre o prinCipal não desembofsãdo.
Art. 3° A contrª----tação da opet:ação de crédi_to externo a que
se refere o art 1° deverá efetivai:-se no prazo máximo de 540 (qui~
nhentos e quarenta) dias contados da data da publicação desta resolução.
Art. 4° Esta resolução ~ntra em vigor na data de _sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de. fevereiro de 1994. -João Rocha, Presidente - Gilberto Miranda, Relator - Ronan Tito Eduardo Suplicy - J utahy Magalhães - J osaphat Marinho Marluce Pinto- Jonas Pinheiro- Mansueto de Lavor- Pedro
Simon - José Fogaça - Almir Gabriel - Loure~berg Nunes
Rocha - Carlos Patrocínio - Esperidião Arnin.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - O parecer, favorável, conclui pela apr~sentação do Projeto de Resolução J1.0 31.
A Presidencia eslcarece a,o Plenário que, durante a discussão, poderão ser oferecidas emendas à proposição.
,._. Em discussão. (Pausa.)
O SR. ESPERIDIÃ O AMIN -Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Tem a palavra
V.Exa.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PRR - SC. Para discutir.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, presente
a maioria da Bancada do Governo, o PPR, na condição de Partido
de oposição co11strutiVa, :vem dizer que não apenas vai- Vot& a fa~
vor; -mas também aplaude a iniciativa do Governo, com a mesma
grandeza e ocupando menos tempo do que os nossos nobres cole-gas de Governo~
·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Continua adiscussão. (Pausa.)
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Não havendo mais quem queira discutir, encerro a· d-iscus-

e) comissão de compromisso: 0,75% a.a. sObre o principal
não des_embolsado.

são.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram permanecer.sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Sobre a mesa. redação final que será lida pelo Sr. 1° Seçretário.
É lida a seguinte

(A ConiisSão Direiora para ·a redâçiio fi~al.)
PARECER N" 64, DE 1994
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução no 31,
de 1994

·

A Comissão Diretora apresenta a re_(lação final do Projeto
de Resolução n° 31, de 1994, que autoriza a União a contratar Operação de crédito externo com o Banco lntemacionai de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, no valor equivalente a até cento e
sessenta milhões de dólares norte americanos. destinando-se os recursos ao financiamento do Projeto de Controle: de Doenças Sexulamente TransmisSíveis e AIDS.
Sala de Reuniões _da Comissão, 24 de fevereiro de 1994. Júlio Campos, Presidente - Carlos Patrocínio, Relator. Nelson
Wedekin, Beni V eras.
ANEXO AO PARECER N" 64, DE 1994
Redação final do Projeto de Resolução n° 31,
de 1994.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, - - - - - · - , Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N", DE 1994
Autoriza a União a contratar operação de crédito externo com o Banco Internacional de Recons~
trução e Desenvolvimento BIRD, no valor
equivalente a até US$160,000,000.00 destinando-se os
recursos ao financiamento do Projeto de Controle de
Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS.

O Senado Federal fesolve:
Art. }0 É autorizada a Uníão, nos ter:inos·cta Resolução n°
96, de 1989, a contratar operaÇão de crédito externo com o Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, no valor equivalente a até US$160,000,000.00 (cento e sessenta milhões
de dólares norte-americanos), destinando-se os recursos. ao financiamento do Projeto çle Controle de Doenças Se~~almente Transmissíveis e AIDS.
-Art. 2° A operação de crédito externo a que se refere o art
I o tem as seguintes características:
a) valor: até US$!60,000,000.00 de principal;
b) destinação dos recursos: financiamento do Projeto de
Controle de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS;
c) amortização do principal: em vinte parcelas semestrais
e consecutivas, cada uma no valor de US$8,000,000.00 (oito milhões de dólares norte-ameriçanos), pagáveis de 15 de maio de
1999 a 15 de novembro de 2008;
d) juros: exigíveis semestralmente, com- base no custo
de captação do BIRD, calculado no semestre anterior e
acrescido de spread de 0,5% a.a;
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-- _ArL 3° A contratação da operação de créclito externo ~ que
se refere o art. 1o deverá efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias contados da dat~ da publicação desta resolução.
- Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publi~
_cação.
_
_ _
,__
O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Em 'discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão..
Encerrada a discussão, a redação final é considerada defini·
tivamente aprovada, independentemente de votação,J_lOS tennos do
art. 7° da Resolução n• 110, de 1993.
A matéria vai à promUlgação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) -Concedo a pa·
lavra ao nobre Senador Carlos Patrocúrio.
·
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. PreSidente, St's e Srs. Senadores: a Uliião
do Tocantin~_ presta Ofi: seguintes esclarecimentos a respeito de
concursos públicos para preenchimento de cargos no governo -do
··
Estado.
O concurso, realizado pelo Governo Siqueija ~am.J>C?~ -.e~l'á · em vigor. Não foi e nem será anulado, já que foi mantido pelo Supremo Tribunal Federal.
Todos os aprovados naquele concurso, que ingressarain na
Justiça, serão norg.~ados e to.marão posse em seus cargos, na fonna
da Lei, Sem precisãrem prestar outro concurso.
Os porventura aprovados no concurso que o atual Governador está tentando realizar, por retaliação e tartufice política, serãO ·
nomeados nas v~gas excedentes.
. - -- -- ~ __ -~------'. .
As sUcessivas notas que o Governo do Estado veni diVul-'
gando pelas emissoras de rádio e televisão e pelos jornais, têm o
objetivo claro de confundir a opinião pública e fazer com que os
aprovados no concurso públiCo anterior desistam dos seus direito~
participando do concurso duvidoso que o atual Governo está tentando realizar.
Que se mantenham finnes e vigilantes na defesa de seus direitos todos os aprovados no _çoncurso público rea1izado no _qover-,
no Siqueira Campos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Concédo a pa'
_'
lavra ao nobre Senador Henrique Almeida.
O SR. HENRIQUE ALMElDA (PfL...AP. Pronuncia o
seguinte discurso.) --Sr. PreSidente, Se-s e Srs. Senadores: nunca
achei que dar alimentos à população sem oferecer condições de
emprego ·parã que Um pai de famflia faça isso pot sua própria conta fosse solução para os ptõblemas do País. Mas entendo que.
numa sítuação de crise, como se apresenta a atual co~juntura brasileira, que combina recessão com descontrOle inflaciOnálio, aS sOluções também devem ser de emergêncif!..
- .
-É por isso que venho a·esta tribuna cumprimentar o Ministério da Saúde pela adoção do programa Leite é Saúde, que tem
por finalidade fornecer leite às crianças desnutridas e óleo de .soja
às mulheres grávidas que estejam com o peso abaixo do normal.
Implantado__ p_elo Instituto Na~ionaJ de Alimentação e Nutrição.
que é presidido pelo Dr. Carlos Alberto Guimarães, o programa
tem o mérito de combater a desnutrição de milhares de crianças
.
brasileiras.
__
_
_ _ _: _
O propósito do governo é atender às crianças de seis meses
_a_ dois anos, mas também seus irmãos de até cinco anos de idade.
Isso porque já foi constatado que quando uma criança é desn-utrida
geralmente os seus familiares estão na mesma situação. O programa tem sua execução entregue aos órgãos de saúde de cada muni-
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cíplo, para que além do alimento as cri3.ilçãs beneficiadas recebam
também todos os cuidados para se manterem sadias.
Sr. Presidente. o entusiasmo com que falo do programa Lei~
te é Saúde se deve também ao fato de que ele benefidará as crianças- e gestantes desnutridas do Amapá. No momento em que esse
programa começar a ser aplicado no meu Estado, cada criança carente de até dois ari.os receberá um litro de leite por dia. Os "irmãos
dessa criança que tenham até cinco anos de idade receberão meio
litro de leite por dia. E a gestante qu~ esteja em risco ilJ.,!.triCiOnal
receberá um litro de óleo soja por mêS.- 5ei que nãu é- muito, mas
entendo que é uma iniciativa que demonstra a preocupação do governo para com as comunidades carentes deste Pãís. - Eu não sou otimlsta-- a -ponto de achar que um programa
como esse resolve todos os problemas do País. Mas acho que ele
terá grande importância na alimentação-de iloSsa população desnutrida, até que o Brasil retome o caminho do crescimento económico: Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerrra- os trabalhos, de_signando
para a sessão ordinária de segunda-feira _â. seguinte ·

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin)- Está encerrada a
s-essão.
(Levanta-se a sessão às 20h55min.)
-lPROJETO DE LEJ DA CÂMARA
N' 59, DET99f
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos-do art. 3°
da Resolução n' II O, de 1993)
Discussão, em tUrno único, do Projeto de Lei da Câmara n-o
59, de 1991 (n° 265/87, na:- casa de origem), que dispõe s_obre a
comprovação de habilitação profissional dos responsáveis pelos
balanços e demonstrações técnico-contábeis aprtesentados ao Tribunal de Contas da União. (Dependendo de parecer da Comissão
--- de Assuntos_Sociais)
-~Zc-~

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
W 107, DE 1992 .
(Incluído em Ordem do Dia: nos termos do art. 3°
da Resolução n' li O, de 1993)
Discussão,- ein turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
107. de 1992 (no 7.601/86, na Casa de origem), que define a atividad_e de cabeleireiro profissional autônomo, e dá outras providências. (Dependendo de parecer da ComiSsão de AssUntos Sociais)
-3.~

LEI

.

' .

PROJETO DE
DA CÂMARA
W 167, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos-termos do art. 5° _
da Resolução n'J lO, de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 0°
167, de 1993 (n° 3.529/93, na Casa de_ origem" que cria cargos do
Grupo Processamento de Dados no Quadro Permanente_ de Pessoal
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2• RegiãO; e-aá
outras providências._(Dependendo de pareceres das Comülsões de
Constituiçãõ, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos)

privilégios e imunidades, firmado em Brasília, em 27 de março de
1992, tendo
parecer favorável, sob n° 7, de 1994, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
~s-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 38, DE 1993
(Incluído enl Ordem do Día rios termos do art. 3°
da Resolução n' li O, de 1993)
Discussão, em· turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 38, de 1993 (n' 2.70193, na Cãmara dos Deputados), que
aprova os textos das Resoluções nos 267 (E-V), 268 (XII) da Conferência Gerãl âo Ofganismo para a Proscrição das Annas Nucleares na América Latina e no Caribe (OPANAL), que alteram,
respectivamente, a denominação lega] do Tratado para a Proscrição--das Armas Nucleares na América Latina e o parágrafo 2° de
seu ru{ 25. bem como o texto emendado do referido Tratado. (Dependendo de parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)

-6-

PROJETO DE LI!! DO SENADO
W7l, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nOs tennos do art. 3°
da Resolução n' 110, de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n°
71, de I 993, de autoria do Senador Ney Maranhão, que cria o Programa de Crédito Rural Equivalência-Produto. (Dependendo de
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos)

-7.PROJETO DE LEI DO SENADO
W80, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos-do art. 3°
da Resolução n' li O, de 1993)
(Tramitando em conjunto corii os Projetes de Lei do Senado
· n" 97 e 106, de 1993)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n°
80, de 1993, de autoria do Senador Jarbas Passarinho, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da adição de micronutrientes aos produtos
de alimentação que especifica, e dá outras providências. (Dependendo de_ parec_er da Comissão de Assuntos Sociais)
-

-

-8--

---

--

--

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 97, DE 1993.
(Incluído em Ordem do Dia nos tetmOs do ait. 3cr:da Resolução n' 110, de 1993)
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do Sf:nado n" 80 e 106, de 1993)
DisCUSSão, eni turno único, do Projeto de Lei do Senado ·no
97, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fortificaÇãO dos alimento:? básicos e dá
outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de Asw
suntos Sociais)

-9"-

-4-
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 36 DE 19.g3..
Qncluído em Ordem do Dhi nos--termos do art. _3~
da Resolução n' 110, de 1993)
Discussão, -em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 36, de 1993 ln' 256193, na Cãrríarlfdos Deputados), que
aprova:o texto do acordo entre o Govern-o da República Federativa
do Brasil e a Agência Brasileiro-Argentina de_ Contabilidade e
Controle de Materiais Nucleares (ABAC) sobre suas obrigações,

W 106, de 1993
(Iiicluídó- eiri Ofdem do Dia riOs fermoS do art. 3°da Resolução n' 110, de 1993)
- -(TfafuTiãnâo em conjunto com os Projetos de Lei do Seriado
n"80e97,de 1993)- ·
Projeto de Lei do Senado no 106. de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe .sobre a obrigatoriedade da adição
de _micronutrientes aos produtos de alimentação que especifica.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 125, de 1993

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art 3°
da Resolução n° 110, de 1993)
Discussão, em turno tínico, do Projeto de Lei do Senado n°
125, de 1993, de autoria do Senador Mário Covas, que dispõe sobre número de candidatos pelo sistema proporciona] nas eleições
de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) - Está encerrada
a sessão._

(Levanta-se a sessão às 20h55min.)

ATO N" 80194
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
0° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo D0 1.756/93-1, resolve aposentar, voluntariamente, com proventos proporcionais aO terilpO de serviço, EDMAR ORNELAS
MENDES, matricula I 169, Analista de Indústria Grá{ica Legislativa, Nívellll, Classe Especial, Padrão V/S30, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos
do art. 40, inciso III, alínea c, da ConStituição da República Federativa do Brasil, combinado com o art, 186, inciso m, alínea c, da
Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 24 de fevereiro de 1994. -Humberto Lucena, Presidente do Senado FederaL
ATO DO PRESIDENTE
N" 81, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição que
lhe foi conferida pelo artigo 6°, § 2° da Resolução n° 42, de 1993,
resolve exonerar CLEIDE MARIA BARBOSA FERREIRA
CRUZ, Analista Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo
Legislativo, Nível III, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, da função comissionada, símbolo FC-08, de Diretora da
,,,).._
Subsecretaria de Comissões
Senado Federal, 25 de fevereiro de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
(*)ATO DO PRESIDENTE N" 430/92
Que aposentou PETRONJLHO RODRIGUES DA SILVA,
Técnico Legislativo, Área de Artesanato, Classe "Especial", Padrão V.
__
Apostila
Fica a1tcrado o fundamento legal do presente Ato da Concessão de Aposentadoria, para excluir ps arts. 34, § 2°; 37 41~ inciso I, da Resolução SF n°42/93, bem~ como alterar a denominação
do cargo para Técnico Legislativo, Area de Instalações, Equipamentos, Ocup~ção e Ambientação d~ Espaço Físico -e Serviços
Gerais, Nível II, Padrão 30, e excluir o art. 11 da Resolução SF n°
87, de 1989.
·
Senado Federal, 17 de novembro de 1993 . .,. . Senador Humberto Lucena, Presidente.

e

(~)Republicado

por haver saído com

incorrcç~o
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Senado Federal, 23 de fevereiro de 1994. -Senador
berto Lucena, Prç.side*te.

no DCN, (Seção II), de 18·11·93

ATO DO PRESIDENTE N" 266, DE 1993
Que aposentou o servidor ADILSON FERREIRA DO
NASCIMENTO, Analista Legislativo, Nível III, Padrão 45.
Apostila
No presente Ato, onde se lê: "no_cargo em comissão, símbolo FC-07; leia-se: "no cargo em comissão, símbolo FC-08".

Hum~

(*)ATO DO PRESIDENTE No 267/93
Que aposentou _MARIA ANGELA MAESTRI ROSSONI,
Analista Legislativo, Area de Processo Legislativo, Classe "Especial", Padrão V.
Apostila
Fica alterada a fundamentação legal do presente Ato de
Aposentadoria para excluir a Resolução (SF) n° 21180, e o art. 11
da Resolução (SF) no 87/89, bem como incluir os arts. 34, § 2°; 37
e 41 da Resolução (SF) n° 42/93. Fica alterada. ainda, a deiJ-ominação do cargo da servi~ora para Analista Legislativo, Area de
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível III, Padrão 45.
Senado Federal, 17 de novembro de 1993.- Senador Humberto Lu<=cena, Presidente.
<"') Republicado por baver saído com iru:orteção no DCN, (Seçlo n). de JS. I I ·93

(*)ATO DO PRESIDENTE
No 565, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
regimental c regulament!if, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n° 022.343/93-8, resolve aposentar, voluntariamente, o servidor TARCISO DUARtE MAlA, Analista Legislativo, Area de
Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Nível III, Padrão 45, do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos. termos do art. 40, inciso III, alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil,
Combinado CO!TI OS art_S. 186,_ ÍnCÍSO fi, alínea C, e 67, da Lei D0
8.1!2, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2°; 37; e 41, da
Resolução (SF) n° 42, de 1993, com proventos proporcionaiS ao
tempo de serviço, observ.ado o disposto no art. 37, inciso XI, da
Constituição Federal.
.
Senado Federal, 19 de novembro de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
(*)Republicado p:>r haver safdo com in.correç~o no DCN, (Seç~o IIJ, de 20-11·93

(*)ATO DO PRESIDENTE
N" 579, DE 1993
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições,
em conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora no 2, de 1973, e tendo em
vista o disposto no§ 2° do art. 15 da Lei n° 8.1 12, de 1990, resolve
exonerar ANTÔNIO FERREIRA UMA e LUÍS CARLOS CARNEIRO MATOS do cargo de Técnico Legislativo, Nfvel II, Àrea
de Apoio Técnico-Admini~trativo, Padrão I 6, Especialidade Datilografia, para o qual foram ·nomeados pelo Ato do Presidente n°
431, de 1993, em virtude de não haverem cumprido o prazo previsto para entrar em exercício, de acordo com o disposto no § I o
do art. 15 da Lei n° 8.112, de 1990.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1993.- Senador Hum·
berto Lucena, Presidente do Senado Federal.
("')Republicado porbavcr saído com incorreç11o no DCN, (Seçllo II), de 7· 12·93

(")ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

N" 585, DE 1993
Altera o Quadro de Detalhamento da despesa
do Prodasen.
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições
regimentais e regulamentares e, com base no disposto no § 2° do
art. 57, da Lei n° 8.447, de 21 de julho de 1992, resolve:
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to de Dados do Senado Federal- PRODASEN, na fonna do AneArt. I' Alterar o Quadro de Detalhiunento da Despesa QDD, da Unidade 02.103- Centro de Informáticã-e Proces.Sarii"6ll-- xo a este Ato.
02000- SENADO FEDEI'!Al
02103 ·CENTil O DE INFOP:MATICA E PROCESSAMENTO DE I;IAOOS- PRODASEN

CODIGO

NATUREZA

ESPECIF!CAÇA.O

010070024.2026

CRS t 00
FISCAL
SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO I

CREDITO SUPI..EMENT AR

ADMINISTRAÇÃO E COOROENAÇAO DOS SSMÇOS 3.1.90.13

01::! INFORMÁTICA

3.1.90.111
3.4.90.37

3.1.90,13
PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL 3.1.90.15

0100700::4.202!1.0001 MANUTENÇÃO OO_CENTAO Df! INFORMÁTICA E

3.4.90.37

"
"'
'"
""
"'
"'
"'

DETALHADO

1.900.000

TOTAL

22.200.000

15.000.000
6.300.000

t.soo:ooo

22.200.000

15.000.000

5.300.000

CRt_ \,OQ
ANEXO !I

Ct<tDITO SUPLEMENTAR

"=
010070024..20215

NAT!JfiEZA

ESPECIRCA,... O

ADMINISTRAÇÃO E COORCENAÇAO DOS SE!MÇOS 3.1.90.11
DE INFORMÁTICA
3,4,90.30

01 0070024. 20211.0001 MANUTENÇAO CO CENTRO OE INFORMÁTICA E

3.1.90.11

PROCESSAMEiflO OE OAOOS 00 SENAOO·FEDERAL 3.4.90_.30

Art. 2° Este ato entra em· vigor na data de .sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em-contráriO.
Senado Federal, 10 de dezembro de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
(*)Republicado por haver saído com inoomç:lo no DCN, (Seç!o II), de 14·12-93

FISCAL
CANCELAMENTO

"
'"

"'
"'
'"

OET ... LHADO

rom

111.900.000
15.300.000

22.200.000

111.900.000
5.300.000

22.200.000

bem assim com os art. 34, § 2°, 37 e 41, da Resolução (SF) n° 42,
de 1993, e Resolução (SF) n• 77, de 1992, com proventos integrais, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição
Federal.
Senado Federal, 26 de janeiro de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

(*)ATO DO PRESIDENTE
N' 31, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n° 2, de 4 abril de 1973, e tendo_ em.Yista o que consta do Processo
n° 25.246/93-3, resolve aposentar, voluntariamente, o servidor JOSIAS PEREIRA RIBEIRO, Técnico Legislativo, Área de Instalações, Equipamentos, Ocupação e Ambientação do Espaço Físico e
Serviços Gerafs, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos tennos do art 40, inCiso lU, alínea a, da ConstitUição da República Federativa do Brasil. combinado com os art.
186, inCiso III, alínea a; e 67, da Lei n_o 8.112, de 1990, bem assim
com os artigos 34, § 2', 37 e 41, da Resolução (SF) n• 42, de 1993,
com proventos integrais, observado o disposto no art. 37, inciso
XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 25 de janeiro de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

m, de 'Z7:f.94
(*) ATO DO PRESIDENTE

(*) Rcpublicot!o por haver .~ardo com incorrcç:lo no DCN, (Seç!lo

N'42,DE 1994
O Presidente do Senado _Federal, rio us.o de _Sua competência
regimental e regulame:ntar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista que costa do Processo
n° 000.667/94-3, resolve aposentar, voluntariamente,~o servidor
GABRIEL ALVES DA SILVA, Técnico Legislativo, Area de Polícia, Segurança e Transporte, Nível II, Padrão 30, do Quadro de
Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alínea
a da Constíttiição da República Federativa do Brasil, combinado
com os art. I 86, inciso III, alínea a; e 67, da Lei n• 8.1 I 2, de 1990,

("')Republicado por haver saído com inco=ção no DCN, (Seçllo II), de 27-1-94

(*)ATO DO DIRETOR-GERAL
,N' 76, DE 1993
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das suas atribuições regulamentares, resolve:
Art 1° Ficam designados os servidores DIRCEU TEIXEIRA DE MATOS, JOSÉ DE RIBAMAR DUAR1E MOURÃO,
RODRIGO CAGIANO BARBOSA, EDSON LODI DE CAMPOS SOARES (Senado Federal), JOÃO DE MORAIS SILVA
(CEGRAF) e DIETER HERMANN MATUSCHKE (PRODASEN) para, sob a presidência do primeiro, integrarem Grupo de
Trabalho incubidos _de promover estudos visando à estruturação
jurídica e à modernização do Pecúlio dos Servidores do Senado
Federal, CEGRAF e PRODASEN.
Art. 2o Fica estabelecido o prazo de 45 (quarenta e Cinco)
dias para conclusão dos trabalhos.
Art. 3° A Comissão de Administração do Pec_ú1io fica incumbida de acompanhar os trabalhos e providenciar o suporte necessário para o funcionamento do Grupo de Trabalho.
Art. 4° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 17 de novembro de 1993.- Manoel Vilela
de Maga1hães, Diretor-Geral.
('") Remetido ~ repub1icar;~o por haver safdo com incorreção no DCN, {Seção
11-93
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BRASíLIA- DF
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SENADO FEDERAL
,---------------------~---SUNLÁRIO------------------------~
1 - ATA OA 4" SESSÃO, EM 28 DE FEVEREIRO
DE 1994
1.l -ABERTURA
I .2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Presidente da República
N° 106/94 (n° 137/94, na origem), encamínhando relatóR
rio sobre sua viagem à cidade de Colônia, no Uruguai, cm 17
de janeiro último,
1.2.2- Oficio do 1° Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado Federal_autógrafos
dos seguintes projetas:
- --Projeto de Lei da Câmara n° 13, de 1994 (n° 3.254/89,
na Casa de origem), que regula a profissão de Corretor de Seguros, de Capitalização e de Previdência Privada c _dá outras
providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 14, de 1994 (n• 4.148/93,
na Casa de origem), que autoriza o Pode~ Executivo a instituir
como Autarquia o Departamento Nacional de Produção Mineral- DNPM, e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n" 15, de 199-l (n° 4.218/93,
na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a doar
quinze aeronaves A-122-A (T-23) à Foi·ça Aérea Boliviana.
- Projeto de Decreto Legislativo no_~6. _de 1994 (n°
315/93, na Câmara dos Deputados). que_apro\.:a crato qlle r-enova a autorização deferida ao Governo do Estado do -Rio Grande
do Sul para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(tevevisão) na cidade de Pm1o Alegre (RS).
- Projeto de D~creto Legislativo n° 7, de 1994 (n°
308/93, na Câmara dos Deputado::;), que aprova ·o aio que renova a omorga deferida à Rúdio_Cultura de Timbó Ltd~. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade

de Timbó (SC).

-

- Projeto de Dct:reto Legislativo n" 8, de 1994 (n°
303/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RádiO CUltura de Paulo Afonso
Ltda. para explorar serviÇo de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Paulo Afonso (BA).
-Projeto de Decreto Legislativo n°9, de 1994 (n° 301/93, na
Câmara dos DcputÇJdos), que aprova o ato que ~nova a concessão

outorgada à Rádio e TV Tapajós LtdU. para explorar serviço de

mdiodifusiio do sons e imagens (tdevjsão) na cidJd: oc Santru:ém (PA).

- Projeto de Decreto _Legislativo n° lO, de 1994 (no
297/93, na Câmm.a dos Deputados), que aprova o ato que_o.utorga
pennissão à Fundação Pe~ Urb~o Thietien para explorar serviço

de radiodifusão sonora cm freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Novo Hambw·go (RS).
.

-'

i-

.

-

- Projeto de Decreto Legislativo no li_, de 1994 (n"
265/93. na Câmafa dos Deput.ldos), qÚe- aprova o ato que renova a permissão outorgada à S.A. Radio Verdes Mares para explorar serviço de radiodifusão.sonora em freqüênçia modulada
-na cidade de Fortaleza (CE). ·

-Projeto de Decreto Legislativo n• 12, de 1994 (n" 319/93,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que_outorgf} permissão" à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul para executar serviço de
radiodifusão em freqüência- modulada na cidade de_Sorocaba (SP).

1.2.3 - Parecer
Referente à seguinte matéria:
-Projeto de Decreto Legislativo n" 17, de 1993 (n° 139,
de 1991, na Câmara dos Deputados). que aprova o texto do
Acordo sobre o Funcionamento do Escritório da Secretaria-Gerafda Organização dos Estados Ameficanos, suas obrigações,
Pfivilégios e Imunidades (redação final).
1.2A - Comunicação da Presidência
- Estabelecimento de pi-azos para tramitação e apresentação de emen4as aos Projetas de De-creto Legislativo nO$ 6 a
12, de 1994, lidos anteriorme-nte.
1.2.5- Leitura de Pwjeto
-Projeto de Resolução n° 32/94. que acrescenta parágrafos ao art. 383 do Regimento Interno do Senado_._
1.2.6-:- Comullicação d~ Presidência
Abertura de prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n° 32/94, lido anteriormente.
1.2. 7 -Requerimentos
N° 100/94, de autoria do Senadorl.ourival BãPtista, solicitando que sejam justificadas as faltas às sessões do Senado,
no período de 16 a 24 de fevereiro do corrente ano. por motivo
de_ doença. A provado.
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No 10!/9"4; de autoria do Senador Esperidião Amin, solicitando que seja considerada como liCença sua ausência nó dia
25 do corrente mês. Votação adiada por falta de quorum.
N" 102/94, de autOria do SenadOr Humberto Lucena, solicitando que sejam consideradas coffi"o_ licença sua aus-~ncia
nos dias 4, 7, 11, 16, 17, 18, 21 e 28 de fevereiro do ·corrente
ano. Votação adiada por falta de quorum.
·
1.2.8- Comunicação
Do Senador Odacir Soares, infonnindo que se ausentará
do País no período de 20 a 26 de fevereiro dO corrente ano.
1.2.9- Comunicações da Presidência
Recebimento do Ofício n° 866/94, de 25 do corrente; do
Banco Central do Brasil, encaminhando parecer relativo ao pedido de emissão de Letras Financeiras ~9- Tesouro do Estado de
São Paulo- LFTP, constante do OfíCio n° S/25/94.
Recebimeilto do Ofício"·n<f·s737194--(If -861194, iià origem), do Banco Central do Brasil, solicitando autorização para
que o Governo do Estado do Paraná possa emitir Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado.
Recebimento do Ofício n' S/38/94 (n' 868/94, na origem). do Banco Central do Brasil, solicitando autorização para
que o Governo do Estado de Goiás possa emitir Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado.
Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória n' 431, de 23 de fevereiro de 1994, que dispõe sobre a assunção, pela União, de credito do Banco do Brasil SA., junto à
EMBRAER- Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A, designação da
Conússão Mista e fixação de calendário para a tramitação da rillitéria
Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida Provisória n• 432, de 23 de fevereiro de 1994, que altera as leis n~ 8.031,
de 12 de abrilde 1990,8.177, de !'de março de 1991, e 8.249, de 24
de outubm de 1991, c dá outras providências; designação de Conússão Mista e fixação de calendário pata ·a tiiunítação da matéria
1.2.10- Discursos do Expediente
SENADOR JOSÉ FOGAÇA, como Uder- Considerações
sobre as Medidas Provisórias n' ' 433 e 434, de 1994, que tratam
do abono ao funcionalismo público e da criação da URV.
SENADOR MAGNO BACELAR, como Uder - Críticas às regraspatã a implementação da Unidade Real de ValorURV, e às últimas entrevistas do Miriistro da Fazenda à Rede
Globo. Referências ao pronunciamento do Sr. José Fógaça.
O SR. PRESIDENTE- Resposta ao Sr. Magno Bacelar.
SENADOR AMIR LANDO ~Esclarecimentos sobre comentários veiculados na ImJ:~rensa, dur~te a semana passada,

referentes a pronuriciamento de S. Exa na sessão da Comissão
d~ Constiruição, Ju~tiça e Cidadania, da última quarta-feira, sobre o processo do S~nador Ronaldo Aragão.
SENADO EDUARDO SUPLICY - Considerações sobre as conseqüências econômico-sociais da Medida Provisória
n° 434, de 1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização
Econômica, o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade
Real de Valor- URV, e dá outras providências.
SENADOR NABO R JÚNIOR- Editorial publicado na
edição de ontem do jornal A Gazeta de Rio Branco sobre as
importantes conquiStas para o desenvolvimento do Estado do
Acre através da Teleacre. Protestos contra as propostas revisionais que visam a di;minuição do ri.úmero de representãntes dos
estados das regiões Norte e Nordeste.
. SENADoR .iúuo CAMPOS - Benefícios desenvol'.'imentistas do funcionknento da Ferrovia Leste-Oeste para o Estado
do Mato Grosso. D~fesa ~ modernização do sistema ferroviário
brasileiro através de investimentos de iniciativa privada
SENADORI\1ARCO MACIEL- Apelo para que sejam
garantidos instrumeD.tos e recursos aos prOjetes de exploração
de granito, no EstadO de Pernambuco.
·
·
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Premência da
aplicação das linhas mestras do Manual da ONU intitulado
"Medidas Vitais e Cuidados Básicos de Sarl.de", objetivando
amenizar algumas das conseqüências da pobreza.
SENADOR JOÃO FRANÇA - Defesa dos monopólios
estatais do petróleo e das telecomunicações.
1.2.11- Requerimentos
N" 103, de 1994, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solicitarido infonnações ao Sr. Ministro âa Integração Regional sobre empréstimos feitos a parlamentares, por entidades
vinculadas àquele Ministério.
N" 104, de 1994, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando informações ao Sr. Ministro da Fazenda sobre empréstimos
feitos a parlamentarest por entidades vinculadas àquele Ministério.
L2.12 - Comunicações da Presidência
Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos do art. 174, do ~egimento Interno.
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às dez horas, CO)D Ordem do Dia que designa.
1.3- ENCERRAMENTO
2- MESA DIRETORA

3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-
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Ata da 4a Sessão, em 28 de fevereiro de 1994
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues
As I4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa - Beni Veras - Chagas Rodrigues Eduardo Sup1icy - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Flaviano Melo- Garibaldi Alves Filho- Gilberto Miranda- João Rocha
- Josaphat Marinho- José Fogaça- José Paulo Bisol- José Rícha
-Júlio Campos -Juatahy Magalhães- Lourival Baptista- Magno
Bacelar- Mauro Benevides- Meira Filho- Nabor Júnior- Odacir Soares - Pedro Teixeira-- R.ã.Cilld Saldanha Derzi - Ronaldo
Aragão- ValmirCiunpelo.
-0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) A !ist~ de pre·
sença acusa o comparecimento de 26 Srs. Seri.adores. Havendo número regimentai. 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
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA

dera!, gozando os seus bens, rendas e serviços de imunidade tri_butária.
§ 1o Os Conselhos dispõem de perso-nalidade jurídica
própria e autonomia admiriistrativa e financeira, rios termos
desta lei.
§ 2° Compete aos C,onselhos orie.q_tar, aperfeiçoar,
disciplinar e fiscalizar o 'exercício da profissão de Corretor de Seguros, de Capi'talização e de Previdência Privada, zelando pela fieiObservância dos princípios da
ética- da classe, pela dignidade e independência da profissão.

§ 3° Os Conselhos Regionais poderão abranger o território de mais de uma unidade da Federação.

Att. _4° O patrimônio do Conselho Federal e dos Conse·
Ihos·Regionais é constituído Por:
r"- bens _Ill9yçis e ilJlóVeis adquiridos;
II -legados e doações;
m- outros bens ou valores adventícios.
CAPÍTULO II

W 106, de !994 (n" 137/94, na origem), de 22 do corrente, pela qual o Presidente da República encanúnha relatório sobre sua viagem à cidade de Colônia, República Oriental do
Uruguai, realizada no dia 17 de janeiro último, ·onde participou
da V Reunião do Conselho do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL.
OFÍCIOS
DO SR. 1' SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, ENCAMINHANDO A REVISÃO DO SENADO AUTÓGRAFOS DOS SEGUINTES PROJETOS:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 13, DE 1994
(N" 3.254/89, na Casa de origem)

Regula a profissão de CorretOr de Seguros, de
Capitalização e de Previdência Privada e dá outras
providências.
O Congresso Naciona1 decreta:
CAPÍTULO!

Do Conselho Federal
Art. 5° O Conselho Federal compõe~se de 3 (três) repre~
sentantes de cada um dos Conselhos Regionais, escolhidos de
três em três anos por maioria 4e seus membros.
§ 1o É permitida a reeléição de membro do Conselho Federal.
§ 2° A escolha dos representantes será efetuada até o
mês de março do primeiro ano do mandato dos Conselhos
Regionais.

Art. 6° Os representantes dos Conselhos Regionais, reunidos na última semana do mês de abril seguinte à sua escolha~
elegerão,por maioria absoluta e voto secreto. a Diretoria do
Conselho Federal para um mandato de três anos, a iniciar-se a
1o de maio subseqüente.
§ 1° A Diretoria do Cánselho Federal será composta de
Presidente, Vice-Presidente, 1° Secretário, 2° Secretário, 1° Tesoureiro. 2° Tesoureiro e Direior de Patrimônio.
§ 2° A escolha do PreSidente recairá em corretor que te-_
nha mais de cinco anos de efetivo exercício profissiOnal.

§ 3° É permitida a reel~ição- de membro da DiretOria do
Conselho Federal.
Da Finalidade, Composição e Patrimônio
Art. 7° São atribuições ~o Conselho Federal:
Art. 1o Fica instituído o Conselho de Corretores de Seguros, de Capitalização e de Previdência PriVada com a finaI - pugnar pela boa e fiel aplicação das leis, dos
lidade de disciplinar, fiscalizar e defender os interesses da regulamentos e demais disposições legais sobre Correcategoria profissional dos Corretores de Seguros, de Capita- tores de Seguros, de Capitalizaçoão e de Previdência
lização e de Previdência Privada, em todo o território nacio- -Í,.rivada;
nal.
II - colaborar com os ót:gãos governamentais em relaÇão
Art. 2° São os seguintes os órgãos do Conselho:
aos problemas da profissão;
I- o C<:mselho Federal;
III - estimular, por todos os meios, a exação na prática
ll- os Conselhos Regionais; e
da corretagem, zelando pelo prestígio e bom conceito dos que a
ill- as Assembléias Gerais.
exercem;
Art. 3° O Conselho dos Corretores de Seguros, de Capi_lV-promover e propor, junto aos órgãos competentes.
talização e de Previdência Privada constitui serviço público fe- medidas em defesa da classe;
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V -elaborar e alterar seu Regimento Interno;
a) a ordem dos trabalhos e o funcionamento das sessõe::;;
b) o quorum para deliberações;
c) a organização e os serviços de Secretaria e Tesouraria;
VI - promover diligências, illqué'ritos· ou verificações sobre o funcionamento dos Conselhos Regionais e adotar medidas
para sua eficiêricia e regularidade, inclusive neles intervindo, com
a designação de Diretoria Provisória;
~
VII - proceder à convocação de Assembléia Geral Extraordinária nos Conselhos Regionais, quando julgar necessário e conveniente, para decisão de assunto determinado;
VIII - aprovar e alterar, se for o caso_, os Rcgimen_tos dos
Conselhos Regionais;
_
IX - criar, fixar e alterar emolumentos e perc-entagens de
constribuição dos Conselhos Regionais;
X- dispor sobre as instituições, recursoos e seris eíeito~-. instâncias, ·prazos, perempção e Oüttos· ·a1os proCessllã.iS "a- sêreni ob~
servados em processos administrativos de que possam resuitàr
penalidades ao corretor;
XI - reexaminar, em grau de recurso, as decisões dos Conselhos Regionais, nos casos previstos nesta lei;
XII - conhecer do relatório anual, balanço e contas de sua
Diretoria, deliberando sobre os -mesmos;
XIII - homologar, mandar suprir O!:J __cassar atos da Assembléia Geral referentes ao relatório anual, ao balanço e às cop.tas das
Diretorias dos Conselhos Regionals ou às_ eleições desses órgãos
ou de seus representantes junto ao Conselho Federal, e determinar
a realização de novas eleições, no caso de serem constatadas irregularidades;
XIV - indicar às autoridades competentes, em lista tríplice,
os representantes da classe para integrar órgãos colegiados federais;
--- - -XV- deliberar sobre o território de jurisdição de cada Conselho Regional, desmembrando-o ou incorporando-o, conforme as
necessidades;
XVI- eleger sua Diretoria;
XVII- aprovar o Código de Ética Profissional;

XVITI- baixar instruções a·tespêJtOda atuação de estagiário, aluno da Fundação Escola Nacionãi de Seguros - FUNENSEG, nos termos do § 2° do art. 32;
XIX- expedir normas e provimentos que Se fizerem -necessários para 6 bom e ticl cumprimenlo desta lei;
XX - autorizar a aquisição, alienação ou gravame de bens
imóveis do Conselho;
--XXI - resolver os casos omissoS.-Art. 8° O Conselho Federal terá_sede, provisoriamente, na
cidade do Rio de Janeiro, sendo transferido definitivamente para a
Caplúil FCâerãrquando nesta forem instalados os órgãos oficiais
que compõem o Sistema Nacional de Seguros Privados.
Art. 9° Compete ao Presidente:
I - representar o Conselho Federal, cm juízo ou fora dele,
ativa e passivamente;
-II - zelar pelo livre exercfcio da profissão e pela dignidade
e independência do Conselho e de seus membros, ob:::.ervados os
dispositivos das leis e regulamentos aplicáveis;
III- convocar reuniões do Consefho c a elas preSidir;
IV- cumprir c fazer cumpi-ir-as deliberações do Conselho~
V - superintender os serviços do Conselho, contratar, promover, licenciar, punir e demitir seus empregados;
VI - administrar o patrimônio do Conselho, com ohservãncia das resoluções deste;

VII - acompanhar o funcionamento dos Conselhos Regionais e zelar pela regularidade e pelo tlel cumprimento das leis e regulamentos atinentes aos corretores;
VII~ . :. cooperar com Os_ Conselhos Regionais em matéria de
sua competêncía;:sempre qUe solicitado;
IX- instaurar inquérito administrativo para apuração de irregularidades e aplicação de penalidades disciplinares que couberem aos infratores; ·
X - tomar_ e propor n:,.edidas de defesa dos Conselhos e da
classe;
- ·
_
_
XI- elaborar, com o 1° Secretário e o lo Tesoureiro, o orçamento anual d<:t re_~ita e de5pesa, para submetê-lo à apreciação do
conselho;
apiicM as penas disciplinares. c;o.nforme a ctecisão cto
Conselho.
Parágrafo ú~ico. O PreSidente s.erá subStituído, em suas faltas e impedimentos, pelo Vice-Presidente e de!nais mem)?ros da
Dirctória; na orderri mencionada no art. 6°
Art. 10. Compete ao 1° Secretário:
I- dirigir os ·serviços-da Secretaria;
II- ter a seu.cargo a correspondência do Conselho;
III - sccret~iar as reuniões do Conselho, red.igindo as res_pectivas atas;
IV - organizar e reyer, an_l!~fllegte, o cadastro geral dos
corretores;
V- elaborai, com o Presidente e o 1° Tesoureiro, o orçamento anual da receita e despesa, para submetê-lo uapreciação do
Conselho.
Parágrafo único._ O_ 1o Secretário será -substituído, em suas
faltas e impedimentOs, pelo 2° Se_cretário.
Art. 11. Compete ao 1° Tesoureiro:
-r- ter sob sua guarda e_ responsabilidade todos os valores
pertencentes ao Conselho, escriturando a receitp. e a despesa no livro "Caixa" e os restante.s nos livros apropriados;
li - arreca.c:br todas as rendas e contribuições devidas ao
Conselho;
III- pagar aS -despesas, con_tas c obdgações do Conselho,
assinando com o Presidente o~ cheques e as ordens de pagamento;
IV - elaborar. com o Presiden!e e o 1o Secretário, o orçamento anual da receita e despesa, parã submetê-lo à apreciação do
Conselho;
_
_
V -levantar bãlancetes e aprescnt;í-los ao Presidente, mensalmente _e_ quando este o solicitar;
- VI..:.. apreseflt~r, arlualmente, o balanço geral, que instruirá o
relatório e a prcstaç'ão de contas da Diretoria, para apreciação do
Conselho;
VIl- depositar no Banco do Brasil e/ou na Caixa Econôrnica Federal as quantias e valores pertencentes ao Conselho.

_ xn -

Parágrafo úni~o. O 1o Tesoureiro será substituído, em suas
faltas e impedimentQ_s, pelo 2° Secretário.-Art. 12. Compete ao Diretor de Patrimônio ter sob sua guarda e responsabilidade os bens móveis e imóveis que constituem o
património do ConsClho, administrando-os e providenciando sua
manutenção, uso e serventia.
Art. 13. Constituem reçeltas do Conselho Federal:
I ordinárias:
.a) a percentagem tixaçja sobre a receita arrecadada em cada
Conselho Regional;
b) a·rendapatrimonial;
II- extraordinárias:
as contribuíções voluntárias.

ar
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IX - resolver os casos omissos, com recurso necessário ao
CAPÍTULO l i

Dos Conselhos Regionais
Art. 14. Cada Conselho Regional Será eleito por três anos,
em assembléia gerà1 dos corretores, em pleno gozo dos direito~
que lhe são conferidos por lei, iniciando-se o mandato no dia 1o de

fevereiro do ano seguinte ao da eleição.
Parágrafo único. É permitida a reeleição de membro do
Conselho Regional.
Art. 15.. 0 Conselho Regional compõe-se de dez meml)ros,
no mínimo, e de vinte, no máximo.
§ 1° Os membros do Conselho Regional deverão residir no
território de sua jurisdição.
§ Para cada membro efetivo será eleito um suplente.
Art. 16. As reuniões dos Conselhos Regionais dar-se-ão, or-

zo

dinariamente, uma vez por mês e, em carátcr Qrgente e extraordinário, sempre que forem convocadas, com motivo fundamentado,
através da imprensa, de carta ou_t_elegrama, pelo Presidente ou por
uma terça parte de seus membros., com antecedência mínima de
cinco dias.
Parágrafo único. Em caráter extraordillário, o Presldente Poderá convocar reunião, com dispensa do prazo e das exigências
deste artigo, ficando, porém sujeito a pena disciplinar se o motivo
não for julgado relevante pelo Conselho, que apreciará esta preliminar ao início dos trabalhos.
Art. 17. O Presidente terá apenas o voto de qualidade, }X)dendo, entretanto, interpor recurso junto ao Conselho Federal,
quando a decisão não for unânime.
Art. 18. Em caso de licença ou de vaga de diretores, o Presidente designará substituto durante a licença ou até o fim do mandato.
Parágrafo único. A escolha recairá, obrigatoriamente, _em
membro do Conselho Regional.
_
_
Art. 19. A função do Conselheiro Regional é inco_mpatível
com a de membro do Conselho Federal.
Art. 20. Compete ao Cons.elho Regional:
I - cumprir e fazer cumprir, no território de sua jurisdição,
os deveres e atribuições constantes dos itens I, U, III e_ 1V do art.

7"·
II - eleger seus representantes junto ao Conselho Federal,
por maioria absoluta e voto secreto;
fi- elaborar e alterar seu Regimento Interno, no qual regolará:
a) as atribuições dos membros da Diretoria; b) o quorum para deliberações~
c) a ordem dos trabalhos e o funcionamento das sessões;
d) a organização e os serviços da Secretaria: e da Tesouraria;
e) o quorum, a ordem dos trabalhos e o funcionamento da
assembléia geral na forma prevista no art. 26;
e) a época e o montante das contribuições obrigatórias, bem
como os emolumentos, previstos no inciso IV do art. 33.

IV - apreciar e julgar os pedidos de inscri_ção dos corretores, com domicílio ou sede no território sob sua jurisdiç-ãO, bem
como os pedidos de inscrição secundária daqueles domiciliados ou
sediados em outro território;
V- organizar c rever, anualmente, o cadastro geral dos corretores inscritos no âmbito de sua jurisdição;
VI- votar o seu orçamento anual de receifil e de despesa;
VII - indicar, em lista tríplice, às autoridades competente_s
os representantes da classe para integrar órgãos colegiadãs de natureza estadual ou municipal~
VIII- decidir sobre a aplicação de penas disciplinares;

Conselho FederaL
Art. 21. A Diretoria do Conselho Regional terá mandato de
três anos, devendo ser eleita em novembro pela Assembléia Geral,
e empossada a 1o de fevereiro do ano seguinte, compondo-se de_
Presidente, V ice-Presidente, 1° Secretário, 2° Secretário, 1° Tesoureiro, 2° Tesoureiro e Diretor de Patrimônio.
A.rt. 22. Compete à Diretoria administrar o Conselho Regional com atribuições, no território de sua jurisdição e no que lhe for
aplicável, idênticas às deferidas à Diretoria do Conselho Fed~ral
pelos arts. 7°, 9°, 10, 11 e 12, bem como observar, cumprir e fazer
cumprir esta lei, o Regimento Interno, o Código de Ética Profissional e demais a tos rela ti vos ~o exercício da pro-fissão.
Art. 23. Constituem i-eceitas do Conselho Regional:
I- ordinárias:
a) as contribuições mensais dos corretores;
b) a renda patrimonial;
II- extraordinárias:
a) as contribuições voluntárias;
b) os emolumentos e as multas.
CAPÍTULO IV
Da Assembléia Geral

A.rt. 24. Constituem a Assembléia Geral do Conselho Regional os corretores, pessoa·s físicas, inscritos e em pleno gozo de
seus direitos.
.
Art. 25. Compete à ASsembléia Geral:
I - apreciar e aprovar o relatório anual, o l?alanço e as contas da Diretoria do ConselhO Regional, com recurso necessário ao
Conselho Federal;
II - eleger os membt:os do Conselho Regional e os de sua
Diretoria;
fi- autorizar a aquisição, a alienação e o gravam_e dos bens
imóveis do património do COnselho Regional;
__ IY- deliberar sobre qualquer matéria que lhe for apresentada pela Dírctoria do Consel4o Fedeiã.I ou Regional, b~m_ como por
associado.
Art. 26. A Assei!_lptéia reunir-se-á mediante convocação
pela imprensa, no mínimo com sete dias e no máximo com trinta
dias de antecedência, na qual se mencionará a data, o local, a hora
de reunião e a Ordem do Dia:
a) ordinariamente, no mês de março de cada ano, na conformidade do inciso 1 do art. 25.. bem como no mês .de novembro dos
anos de eleição, na conforffiidad_e do art. 20, incisÕ_II, e do art. 28;
b) extraõidinariamente, sempre que necessário, por iniciativa
do Presidente, de uma terça parte do Conselho Regional ou por determinação do Conselho Federal, na forma do inciso Vil do art 7°
§ 1_0 _A Mesa da Assembléia será formada pelo Presidente e
I o Secretário da Diretoria do 'conselho Regional e mais dois corretores para auxiliarem os trabalhos.
§ 2° O quorum para a instalação dos trabalhos será regulado pelo Regimento Interno do Conselho, sendo as deliberações tornadas por maioria de votos prese-ntes.
§- 3° Não havendo quorum na primeira convocação, a Assembléia reunir-se-á, em segunda convocação, com qualquer número.
§ 4o A Ata da Sessão será_r:edigida pelo 1o Secretário e assinada pelos membros da Mesa, bem como pelos presentes que o
queiram fazer.
Art. 27. Só poderão votar os corretores inscritos no Conselho Regional; em dia comas.suas contribuições e em pleno gozo
de seus direitos.
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Art. 28. As eleições para os Conselhos Regionais realiZarse-ão em Assembléia Geral Ordinária no -m.es-de novembro do último ano do mandato.
Art. 29. O votO é peSSoal e obrigatório em todas as reuniões
da Assembléia.
§ I o O Vofo-será- sempre secreto nas--éleições e nas deliberações sobre as contas, podendo o Regimento Interno fixar outras hipóteses de voto secreto.
§ 2° A falta de comparecimento, sem motiVójustiffcado, sujeíf~lo corretor-a- mUTfa-COiTespondente ao Valor de Referência regional.

CAPITULO V
Dos Corretores
Art. 30. Corretor de Seguros, de Capitalização e de Previdência Privada é a pessoa física ou jurídica, integraÍlte _do Sistema
Nacional de Seguros Privados, legalmente autorizada, com exclusividade, a angariar, promover, assessorar e a:dministrár colitratos
de seguros de coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações,
direitos e garantias entre sociedades seguradoras, entidades de capitalização e de previdência privada, ou outras que venham a ser
criadas, e pessoas fískãs e jurídicas, inclusive da administração ir:..
di reta.
Art. 31. O exercício da profissão- de corretor depende de
prévia Obtenção do título, da habilitação ou diploma e registro na
sede do respectivo Conselho Regional, mediante prova de capacidade tt!cnico-profissional, na forma das instruções baixadas pelo
Conselho Federal.
Art. 32. As comissões de corretagem só-podem ser percebidas por corretor habilltado no Conselho Regional com jurisdição
sobre o. respectivo territóriO.
§ 1o O corretor só poderá ceder comissão a outro corretor,
não podendo ter preposto.
_
§ 2° É lícito o exercícío provisório da profissão de corretor
ao estagiário, aluno da Fundação Escola Nacional d_e Seguros FUNENSEG, na forlna de provimento baixado pelo Conselho Federal.
§ 3° É lícito aO córietor, Üldeperiaentemente de estar inscrito secundariamente no Conselho Regional competente, receber as
comissões de corretagem até o limite anual de cinco comissões,
comunicando imediatamente esse recebimento aõ Presidente do
Conselho Regional.
Art. 33. São deveres do corretor:
I - zelar pela existência, peJOs fins e pêlo prestígio ·dó Conselho, aceitar os mandatos e encargos que lhe forem atribuídos por
este e cooperar com os que forem legalmente investidos em tais
mandatos e encargos;
II - declarar os impedimentos legais porventura· existentes
ou supervenientcs pafa o exercício da profissão;

III - exercer a profissão com zelo e probidade, observando
o Código de ÉtíCa ProfissiOnal, cuidando particularmente dos casos que lhe forem confiados e observando as prescrições das leis
dos regulamentos;
IV - pagar com pontualidade as contribuições pecuniárias
devidas ao Conselho Regional;
V- participar das assembléias gerais.
Art. 34. Sâo direitos do corretor:
I - des_empenhar Ii vremcnte os seus trabalhos de corretagem, observando as instruções de seus clientes;
II- ter acesso a qualquer autoridade administrativa de seguros, àe capitalização e de previdência privada para cumprimento
de sua atividade profissional;
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1II- defender-se amplamente nos processos administrativos
que lhe forem movidoS;
IV- receber as comissões pelos serviços prestados aos seus
clientes, obedecidas as tarifas oficiais.
Art. 35. É vedado ao corretor, pessoa física ou jurídica, no
Que-lhe for aplicável: ·
I - exercer emprego na- Administração Piíbllcã. Federal, Esta~u.aJ ou_Municipal, ~ireta oU indireta;
-

II - ser procurador ou manter relação de emprego ou direção- com empresas de seguro, de capitalização ou de previdência,
bancos, entidades financeiras e de créditos;
lll - "intermediar Ou administrar seguros dC empresas comerciais ou industriais das quais seja sócio ou nas quaiS exerça ati·
·
·
vidade de direção ou·gerência;
IV - conceder, sob qualquer forma, vantagens que importerh deSigUal tratamento aos segurados.
·
Ârt. 36. É peirnitido aos corretores organizarem-se em sociedades, obedecidas as seguintes normas: I - tratando-se de organização sob forma de sociedade por
cotas de responsabilidade limitada:
- a) as cotas deverão pertencer somente a corretor, pessoa fíSiça;
· · ·
,·
b) em caSo de falecimei:tto de sócío, o COriselho Regional
fiXará PrazO rião superior a três allos nem inferior a um ano, 'para
que seus sUcessores-se habilitem ao exercício profissional, ficando
assegurado aos sucessores, nes·se interregno, a participação nos resultados;
· II- tratando-se de organização sob forma de sociedade anônima:
a) a's ações serão nOminatiVas e ordinárias;
. b) as ações: nâ iazão mínima de setenta e seis por cento, deverão ser subscritas pof c6ITetoreS, pessoas físicas;
c) a escolha dos Diretores com poderes de gestão, de representação, e dos da áreia técnica específica da atiVidade só poderá
rec:iii'
corretor, serido lícita a eleição de Diretores estranhos à
atividade 'para desémpenho de outras funções de assessoramento
-- -técnico e administratiVcl;d) fica proibidá a cesSão ou transferência de -aç-ões sem a
prévia autorizaçãd do:Conselho Regional, que verificirá o ex"ato
cumprimeritO das condições estabelecidas na alínea b deste inciso.
ParágrafO únicO. As sOciedades com!tciras não pdderão explorar qualquer ramo de ati vidade que não esteja diretame'nte relac~~na~a com seguros; ~ai?i_talização e prev!dên~ia privada..

em-

Art. 37. O cotretor, pessoa física ou jurídica, responderá civilmente perante _os segurados e as sociedades seguradoras, de capitalização e de previdência privada pelos prejuízos que causar,
ainda que por omissão~ imprudência, imperfcia ou negligência, no
exercício da profissão.
-Art. 38. O _corretor, por infração às normas do art. 35 e do §
1o deste artigo, estará sUjeito às penas seguintes:
advertência;
II- multa;
III- suspensão temporária;
IV- cancelamento do registro.
§- fo São inf'iáções disciplinares:
I - deixar de pagar as contribuições pecuniárias devidas ao
Conselho;
li- deixar de recolher a contribuição sindical prevista na legislação trabalhista;
III ~fazer publicidade que induza o segurado a erros de interpretação;

r-
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IV - s_er condenado a pena de reclusão, com sentença transitada em julgado;
_ __
_
__ _ .- __ -----

V- favorecer o segurado, de forma cpreta ou.indireta, em

detrimento de um outro corretor, que não _sob as ·condiçõe-s eXpressas na legislação;
VI- causar prejuízos às sociedades _seguradqras, de capitalização, de previdência privada ou aos ~~~do~;_ .- __
VII - violar norma do C6digo de Étiéa ProfissiOnal;

Vill - não apresentar ao Conselho, nOS prazos

est~el~ci
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Parágrafo único. o~ empregados dos Conse!ho~ _Regionais e
do Conselho Federal serãp su_b.ordinados ao regime da Consolida-

ção cías Leis do Trabalho.

._

_

.

.

_.

Ãrt. 45. As sociec(<ides seguradoras, de c~pitalização e_çle
previdêricía privada, Ciu-· Outras -asSemelhadas que venham a ser
criadas, não poderão pa~ comissões de corretagem a corretor,
pessoa física ou jurídica, de seguros angariados_ no p:r;azo de suspensão disciplinar.

CAPÍTULO VI!
Disposições Transitórias

dos, a documentação exigida para o exercício da profissão;
IX - realizar operaçã-o de seguro no exterior,, s_em. '!- devida

Art. 46. O Conselho de CorretoreS de Seguros, de Capitalização e de Previdência Privada elaborará estudos, dentro de cento
e oitenta· dias da publicação desta lei, rela ti vos a todas as normas e
X- não efetuar o recolhimento de multas a que estiver su- regulamentos- relacionados com a prática de corretagem e sua fis-=jeito.
calização, propondo alterações que se flzerem necessárias.
§ A pena de suspensão temporária do exercíc~o da profisArt. 47. Todo o acervo da Divisão de Corretores~ do Deparsão _ou a_ de cancelamento do registro, aplicada à e~~re~a _de corre- tamento de Fiscalização da SUSEP, será transferido para o Consetagem, implica necessariamente a suspenSãO ou o ~celamento do lho dos Corretores de Seguros, de CapitaJização e Previdência
registro dos responsáveis pela mesma.
_
_ : _Privada.
§ 3Q As penas serão aplicadas pelo ConSelhO Regioõal, atra.
Art. 4_8._0 corretor, pessoa jurídíca, que estiver regularmenvés de seu Presidente, com base em processo admini_strativp.
te inscrito, terá assegurado o direito de, no prazo _de dois an_os,
§ 4° :Haverá reCUrSo ríeceSsário ao Conselho Federal quando ajustar-se às disposições desta lei, ficando garantido o_ desempeda aplicação das penas previstas nos incisos me ;IV do caput des- nho da atividade profissional dentro desse prazo.
_
te artigo.
.
.
. .. :
_ - Art 49. Ao corretor, pessoa física, registrado na SUSSJ>,
Art. 39. As contribuições em atraso ficam sujeitas à_ mul~a fica asse~rado o direito de registro automático no re"spectivo
0
de dez por cento por mês ou fração. ____ _ _________
_
Conselho Regionai, fixando o ConSelho Federal prazo para substiParágrafo único. Decorridos três mes.es de mora, ficará o tuição das correspondentes carteiras.
__ _
- ~-corretor impedido para o exercício da profissã_o em todo o territóArt. 50. Findo os prazos referidos nos arts. 48 e 49, os _rerio nacional.
_ .
gistres concedidos pelo extinto Departamento Nacio.g~ Qe $.eguArt. 40. Em cãso de irregu·Jaridade praticada po_r corretor,
ros Privados e Capitalização e_ pela Superintendência de Seguros
pessoa ffsica ou júrídica, c]ue atéiite ·gi-avemente contra o bom
Privados perderão a validade, ficando seus titulares impedidos de
nome da c1asse·ou-·cn:onceito do Conselho, será ela apurada, em
exercer a profissãO de corretor.
__
processo administratiVo, pelO respectivo COnselho, com recurso
Art. 51. O Conselho Federal, dentro de cento_ c oitenta dias
necessário ao Conselho Federal.
da publicação desta lei, expedirá o Código' de_ÉticaPh)fissíOnal.
Art. 41. Na aplicação das penas disciplinares s.e~ão conSideArt. 52. O Poder Exf:cutivo regulamentará o disposto nesta
rados os antecedentes profissionais do acusado, as circunstâncias lei no prazo de noventa dias, contados da publicação.
atenuantes e as agravante_s, o grau_ de ctdpa por ele reveladp, as cir-_
Art. 53. Esta lei entra em vigor noventa dias após su<io publicunstâncias e.as consec]üênci3s da infrãçãcl Colnetida.
cação.
Art. 42. Todos os corretoxes pagarão aO Cor~-Selho,_ ob!ig?tg_- . . .
Art 54. Revogam-se as disposições em contrário.
riamente, as contribuições_ e emolumentos fixa~9s ~lo _C~nselho
rÃ Comissão de Assuntos Sociais)
RegiOnal em que se acharem i~scrito~. _ ·
_-_--- _§ 1o Caâa Conselho Regional remeterá ao Conselho Federal
. PROJETO DE LEH>A'CÁMÁRA N•t4, DE i994 . .
vinte e cinco por cento das contribuições, emolumentos e multas,
(W 4.148/93, na Casa de origem)
até quinze dias depois de aprovadas as contas anuais de sua Dire(De iniciativa do Presidente da República)
toria sob pena de, não o fazendo, sofrer intervenção do Conselho

autorização;

-

zo

Federal.

___ .

.

§ 2Q O Consêlli6 Federal poderá, por maioria absoluta de
votos dos representantes, alterar_a_percentagem z:e_~eri_~a ~o_ pará·
~
_-_ _
.___ _ _ _ _
grafo anterior.
§ 3° É assegurado aos Conselhos_ Regio~~s o direit<? à_ c~-
brançajudicial das importâncias relativãS às cOntribuições, emo!~--:mentos e multas -devidos.
-- -

CAPÍTULO V!
Disposições Gerais
Art. 43. Os atos oficiais dos Cons_elhos Regionais e do Conselho Federal serão publicados no jornal oficial da sede do Conselho respectivo ou, na falta deste, divulgados através de editais
afixados à porta da_Conselho.
--·,--"
Art. 44. Os cargos de membros dos Conselhos Regionais e
do Conselho Federal, bem como os de suas Diretorias, são de_
exercício obrigatório e hãõ remunerido.
- -

Autori~_a __ o _Poder Executivo a instituir como
Au~l'qllia o Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM, e dá outras_ providênci_as.

O Congresso Nacionài decreta:
__ _ _
-=Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a instituir como
Autarquia o Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM, com sede e foro no Distrito Federal, UI_liçlades_J;egionais e
prazo de duração indetenniriado.
Art. 2° A Autarquia ficará vinculada ao Ministério de Minas
e Energia e será dotada de personalidade jurídica de direito púbJico; autonomia patririionial, ad.rnlnisfrativa e financeira, nos-termos
do inciso I do art. 5Q do Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereíro de
1967.
M 3Q A Autarquia DNPM tirá copio finalídadf:? promover
o_ planejame~~9 e__ o fomeÕto _da exploração e do aproveitamento
dos recursos minerais, e superintender as pesquisas geol6gicás,
nrlnerais e de- tecnologia mineral, bem como assegurar, controlar e
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N. - recursos. pi-oyenieótes de convênios, acordos ou confisCalizar o exercício-das atividades de mineração em todo o terri- ··
tóriá-itaCíoilãl, na forma do que dispõem o Código de Mineração, tratos celebradOS: com entfdades, organismos ou empresas, públio Código de Águas Minerais, os respectiVOS-féglllamentoS e 3 le- cOS ou prlVadõ-s, naCionais ou'lnteritaéiOnais;·
gislação que os complementa, competindo-lhe, em especial:
V - doaçõ_es, legados, subvenções e outros recursos que lhe
foi-em destinados;- ·
I - promover a outorga, ou propô-la à autoridade competen;..
te, quando for o caso, dos títulos mineráriOS relativos à exploração
VI - recursos Oriuridos da alienação de bens minerais
e ao aproveitamento dos recursos minerais, e expedir os demais apreendidos em decorrência: de atividades clandestinas, ilegais ou
atos referentes à execução_ da legislaçã_o minerária;
irregulareS,_IiivadOSàJl~sta i?úblícá.
·
II - coordenai", sistematizar e integrar Os dados geOlógicos
dos depósitos minerais, promovendo a elabor3Çao de-téxios: Cart-as
ParágrafO rlnico. -A Cõia~parte da compensação financeira
e mapas geológicos para dívulgaÇãõ;
péla exploraÇão de recursos minerais devida à União. de que trata
m- acompanhar, analisar e divulgar o desempenho da eco- o§ 1° do art. 20 da COristittiiçãó Federai_e o art. 8° da Lei n_0 7.990,
nomia mineral brasileira e internacional, mantendo serviçOs de ês- de 28 de dezembro de !9S9, regulamentada pelo Decreton• I, de
tatística da piodução e do comércio de bens mineraiS;
11 ,de janeiio -__4~ _l9~l; fica·_ d~stiilàd~ ao Ministério de ~i nas e
IV - formular e propor diretrizes para a orientação -da políti- Energia, qué- il repa:ssará Ti~te·grarrii.ente ao DNPM, ob~ervado o
ca mineral;
di~ posto no inciso m·do §- 2o dO art. 2° da Lei n° 8.001,- de 13 de
março de 1990.
·
·
·
V - fomentar a produção mineral e estimular o uso racio~al
e eficiente dos recursos minerais;
Art.- 6° No_ paso; d~ dissolução da AÚtarquià DNP~, seus
VI - fiscalizar a pesquisa, a lavra, o beneficiaffiento e a co-· bens e dfreitOs passarão a integrar o patrimõnio da União.
mercialização dos bens minerais, podendO realizar vistorias, autüar
A.ft. 7o _A AutarQuia será administrada por um Diretor-Geinfratores e impor as s-anções cabíVeis, n·a Córifõrnlldide: dO diSpos- ral, por um Diretor-Geral Adjunto e por três Diretoi"es, com atrito na legislação minerária~
· ·
·
·
buições previstas na sua estrutura regimental. aprovada por
Vll - baixar normas, em caráter coinplementar, e exercer decreto.
Art. go A Autarquia contará com um total de 79 Cargos de
fiscalização sobre o controle ambiental, a higiene e a -segurança
das atividades de mineração, atuando em articulação com os de- Direçãó e Assessoramento Superiores e 283 Funções Gratificadas,
mais órgãos responsáveis pelo meio ambiente e pela higiene, segu- na forma do Anexo l. '
rança e saúde ocupacional dos trabalhadores;
Parágrafo único. Estão incluídos no total especificadO no
VIII - implantar e gerenciar bancos de dados para subsidiar caput deste artigo os cargos em co~issão e funções de confiança
as ações de política mineral necessárias ao planejamento governa- atualmente existentes no ãnibito· do Departamento Nacional de
mental;
Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia.
-IX - baixar normas e exercer fiscalização sobre a arrecadaArt. 9° Os servidores da administração direta do Ministério
ção da compensação financeira pela exploração de recursos mine- de Minas e Energia, lotados no DNPM e nas suas representações
rais, de que trata o§ 1° do art. 20 da-ConstitUição Federal;
regionais de mineração-, observado o interesse da administração,
X- fomentar a pequena empresa de niiD.eração;·
poderão optar pela sua redistribuição para a autarquia de que trata
XI- estabelecer as áreas e as condições' para o exeféíciO ·da esta lei, no prazo de trinta dias, a contar da data da sua constituição.
·.. '
garimpagem em forma individual ou associatiVa.
·
Art. 4° À Autarquia de que trata esta lei serão transferidos
Parágiafo único. Fi~ aSse~ad~s _aos servidores lotados
as competências, o acervo, as obrigações, os .direítõs e a -gestão or- na aut~Uia- de que tratâ: esia iêi os_b_eneiídÕs a que.fa~~jus, caçamentária e financeira dos recUrsoS deStinados_ às atfvidades fina- bendO aO-Poder ExecUtivo __o repasse dos recursOs necessários ao
lísticas e adminiStrativas dci--DNPM; -Unídade d"a SOCretaria de atendimento da demanda ii~posta pelo contingente de pessoal do
Minas e Metalurgia do Ministério df: Míilas e Energia.
órgão, sem aúmento de despesas no orçamento do Ministério de
Minas e Energia.
Parágrafo úniCo. FiCa O. Poder Executivo autOiizado_ a
Art. 19. Para atender à defesa dos interesses da Autarquia,
transferir para a autarquia os bens móveiS e 'iniiSVeJS ~o Ministério de Minas e Eneigia, destinados às atiVidades finalfstic'as e representando-a perante quaisquer Juízos ou"Tribunaís, bem como
administrativas -do DNPM, os quais serãO iiicoq)orados ao seu para prestar consultaria jurídica aos órgãos centrais e regionaiS do
patrimônio.
--DNPM, ficam criados ttjnta cargos de Procurador Autárquico, Código SJ-1.103, ela Sistémáticá do P!áno deClassiticaÇão.de Cargos
Art. 5° Constituem receítã da Autarquia:
I - dotações consignadas no Orçamento Geral da União, de que trata a Lei n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970, a serem
créditos especiais, tranSferências e repasses, que lhe fOrem Conferi- providos conforme o diSposto na Lei Complementar n° 73, de 10
de fevereiro de 1993.
dos;
Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar,
II - produto de operações de crédito, que efetue no País e
transferir_ ou ·utilizãi"os Sâldos õrçamentários do Ministério de Mino exterior;
nas e Energia, bem como a abrir crédito especial em favor da Aum - emolumentos, multas, contriblliçOeS previstas na legiS~ · tarquia para ·atender às 1 despesas de estruturação e manutenção,
la-ção -minerária, venda de publicações, recursos oriundos dos ser- utilizando como :-ecursos as dotações orçamentárias destinadas às
viços de inspeção e fiscalização ou provenientes de palestras e atividades finalísticas
administrativas, observados os mesmos
cursos ministrados e receitas diversas estabelecidas em lei, regula- subprojetos, subatividades e grupos de despesa previstos na Lei
mento-ou contrato;
Orçameritária-em vigor. ·

e
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IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limitrofes com
outros. países; as praias m·arítimas; as ilhas ocenânicas e as coSteiras, excluídas, destas, as áreas referidas no art. 26, II;
V - os recursos natUrais da plataforma continental e da zona
gais aplicáveis~
,
·
Parágrafo único. Constituída--a autarquia-DNPM, mediante econômica:exclusiva;
aprovação de sua estrutura regimental, _fica t;:;xtinto ·o OrfJ;ão'especr-'
VI- o mar territoriá.I;
fico da administração direta do MiniStério de Mioas Energia, de
.- Y:i{- os terrenos dt:; mar:ilili~ e seus acrescidos;
igual denominação.
Yill- os potenciais e energia hidráulica;
Art. 13. O QUadro de Pessoal da Autarquia será organizado
IX- os recursos minerais, inclusive_ os do subsolo;
em Plano de Carreirás,'que se adequará às diretrizes de Planos de
_ _ X- as cavidades naturais sub,te~âneas e~ çs, s,ít;ios arqueoiÓ~
Carreiras para a Administração FcdeJ1Llqireta, __a~tá!quicace_ funda- g~cos e pré-históricos;
·
_ ·
. . .
.
XI- as terras tradicionalmente ocupadas pelos índio.s:
cional, a seren] implemenútdas pehl ;S~Çr~tap~ ~~~ ;}d;n;li_ni.sJ.ração.
§ 1° É ass_egurada. nos tennos da lei,· aos Estados·, 'ao DiStriJ:ederal da Prc,Sidência da .Rcpúb1ica, nos termos do· ~put e dos
§§ 1° e 2° do art~ 39 da Constituição' Federal.
·
'
to' Federal e_ aos MunicípiOs, bem como a órgãos da adminiStração
'
'ANEXo r' À ii:t N•'
. •
diietâ dei União, participaÇão no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de
QaAI)IIO DE PI:S$0AL DO DEPM'I:ANENTO IU.ClOKAL llE ~ MDIE~
energia e tétrica e de outroS recursos minetais- no regpectivo· territóCAliGOII OE DIIIEÇAQ J: AIIII:E.ueRIIMENTO IIUP.I:IUORU
rio, plataforma continental, mar territorial ou zona econônúca exCODIGO
llESCRlcJ.o tiOs CARGOS
QUJ\N'l'lllADE,
clusiva, ou compensação financeira por essa exp1or<3:ção.
ms IOL6
DlR!jTÇR•GERA.L
§ 2° A faixa de até Cento e cinqüenta quilômetros de largo-:
DAS 10"1.~
DIRETOII•GERIU. AWUNTO
ra, ao longo das fronteiras terrestres. designada .como faixa de
DJ\S 101°.4
0IRUCRES Ttcw:cs
DAS lOl.J
fronteiras~ é considerada fundamental para defesa do território na.lN,FOU!A'l'lÇ}I.,
COORRE!UWO~
E nt-!lNlS'l'fo:N.:AO
cional, e sua o.cupação e utilização se_rão reguladas eD)_lei.
·w 101:~
D!RE'l'Oru:S Lo!: •:N<l.!Al.€~
Art. I 2. O Poder Executivo, no prazo de sessenta dias a
contar da publicação desta lei, adotará as proY.içlênc!a.s p.ecessárias
à constituição da autarquia DNPM, observ~~~ ~;~.s çli_,spqsiç,õe~ te:-
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Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação._

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA ·Do BRASIL
1988
...............................-•. , : ...-n...--oc.--.,.·: ...-.; .. :•.-..;,•;••-.i.;.'.'<i•:<-• .-.;~os+..:.~--;-•• ~J.. ~i.!~;;~~-

Da Organização do Estãdo
CAPÍTULO II

Da União
Art. 20. São bens da União:
I- os que atualmente lhe pertencem e os que lhe viere a ser
atribuídos;
n - as terras devolutas indispensáveis à_ def~sa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das_ vias federais de
comunicação e à_ preservação ambiental, definidas em lei;
III - os lagos, rios e quaisqller correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de
limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro
ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias
fluviais;

DOs servidores Públicos CiVis

-

---M. 39. A União, Os--Estados, o DisritCiFederal e os Municí;.
pios instituirão, no âmbitô ·de· sua coinpetência, re(gme jurídiCo
único e-planos de carreira para os serVidores da admiriistritÇ-ão pública d_ireta, das autarquias e das fundações públicas;
_
§- I o A lei assegurará, aos servidores da administração <ilieta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou
assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes
E:xecutivci, Legislativo e JudiciáriO,- reSsalvadas as Vantagens de
caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho:
· § 2° Aplica-se a esses serVidores o disposto nd art. 7", IV,
VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII. XVIII, XIX, XX,
XXII, XXill e XXX.
........ i/'-...;... ..... ~ •. -·~--· .......: ... ~ ..... : ......... .:.'.,_:;.;.-.;.~;~;.-.-•• ; ..... :~.-.. :-~ • .:. ••• :
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DECRETO-LEI N" 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967

. _ . Dispõe sobre a organização da Administração
-- Fedeiat., estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências.
O Pre&idente da RepÍiblica. usando das atribuições que lhe
confere Oart. 9°, § 2°, do Ato Institucional n° 4, de 7 de dezembro
de 1966, decreta:

TiTULO!
Da Administração Federal

.

Art. 1o O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da
República auxiliado pelos Ministros de Estado.
Art. 2° O Presidente da República e os Ministros de Estado
exercem as atribuições de sua competência consfitilcional, legal e
regul~entar com o_ auxílio· dos órgãos que compõem a Administração Federal.
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Art. 3° Respeitadas as limitaÇões eStabelecidas na Constitui~

ção e observadas as disposições legal, o Poder Executivo regulará
a estruturação e-0 funcionameiltõ âos ófgãos da Administração Federal.

Art. 4• A Administração Federal compreende:

s·e

1 - A Administração Direta, que -constitui dos serviÇos
integrados na estrutura administrativa da Presidência-da República
e dos Ministérios.
---

II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes
categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:
a) Autarquias;
b) Empresas Públicas;
c) Sociedade de Economia Mista.
§ 1o As entidades compreendidas na Administração Indireta
consideram-se vinculadas ao· Ministério em cuja área de compe-

tência estiver enquadrada sua principal atividaâe:

-

§ 2° Equiparam-se às Empresas Públicas, para os· efeitos
desta lei, as Fundações instituídas em virtude de lei federal e de
cujos recursos-participe a União, quaisqUer que sejam suas finalidades.
Art 5° Para us fins desta lei, considera-se:
I- Autarquia- o serviço autônumo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita pr6j)rios, para exe"éljtar
atividade típicas da Administração Pública, que requeiram, p3ra
seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizadas.
II - Empresa Pública - a entidade dotada de personalidade
jurídica de direito privado, com patrimônio próprio -e capital exclusivo da União ou de suas entidades de Administração Indireta,
criada por lei para desempenhar atividades de natureza empresarial
que o Governo seja levado a exercer, por motivos de conveniência
ou contingência adrrifnistrativa, podei:tdO tãl entidãde revestir-se de
· ·
qualquer das formas admitidas em direito.
ID - Sociedade de Economia Mista - 3. entidade dÕtada de
personalidade jurídica de direito priVado, criada por lef pira o
exercício de atividade de natureza mercantil, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a-voto p_ertençaJil, em_ sua
maioria, à União ou à entidade da AdministrãçãO Indireia. - - -IV- (Degível)
§ 1° No caso do inciso ID~ quando a atividade for submetida
a regime de monopólio estatal, a maioria aci<:mária ~berá_~Eenas à
União, em caráter permanente._
§ 2° O Poder ExecUtivo enquadrará as entidade& da Administração Indireta existentes nas categorias constanfes deste artigo.
§ 3• (Ilegível)

TÍTULO II

Dos Princípios Fundamentais
Art. 6° As atividades da Administração Federal obedecerão
aos seguintes princípios fundam@taiS:- -- - I- Planejamento;
II - Coordenação;
m- DeScentraJização;
IV - Delegação de Competência;
V -Controle.

CAPÍTULO!

Do Planejamento
Art. 7° A ação- g-overifrunentai- õ6edecerif a- planejamento
que vise a promover o desenvolvimento econômiCo~SOcial do País
e a segurança nacional, norteando-se segundo planos e programas
elaborados, na forma do Título III, e compreenderá a elaboração e
atualização dos seguintes instrumentos básicos:
- --
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a) plano geral de govêmo;
b) programas gerais, setoriaís e regiOnais, d~ duraÇão plu·
ri anual;
c) orçamento-programa anual;
d) programaçãu financeira de desembolso.

CAPÍTULO II

Da CoOrdenação

Art. 8° As ativid"ades da Administração Federal e, especialmente, a execução dos planos e programas de governo, serão obje·
to de permanente coordenação.
§ 1° A coordenação será exercida em todos os níveis da ad·
ministração, mediante a atuação das chefias individuais, a realização sistemática de réuniões com a participaçãO das chefias
subordinadas e a instituição e funcionamento de comissões de
coordenação_ em cada nÍvef adminiStrativo.
.
b) pela Coiitãdoria-Geiral da Re-pUblicã e pelos Contadorias
Seccionais, os balancetes de receita e despesa;
c) p"elas repartiçOes competentes, o rol de responsáveis pela
guarda de bens, dinheiros e valores públicos e as respectivas tomadas de conta, nos tênnos da legislação anterior à presente lei.
§ 2° Nos Ministérios Militares, cabe aos órgãos que forem
discrimiriados em decreto as atribu_ições indiCadãs neste artigo.
Af,t. 215. Revogaln-se as dlsposiçõês em contráriõ.
Brasília, 25 de févereiro de 1967; 146° da Independência e
79" da República. -H. CASTELLO BRANCO- Carlos Medeiros Silva - Zilmar Araripe Macedo - Ademar de Queiroz Manoel Pio Corrêa Junior - Octávio Gouveia de Bulhões Juarez do Nascimento Távora - Severo Gomes Fagundes Raimundo Moniz de Aragão - Luiz Gonzaga do Nascimento
Silva - Eduardo Gomes - Raimundo de Brito - Mauro Thibáu
- Paulo Egydio Martilis - Roberto de Oliveira Campos - João
Gori.ça:tves de Souza~ ·
LEI N" 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989

Institui, para os Estados, Distrito Federal e
Municípios, Compensação financeira Pelo resultado
de exploraçãO de petróleo ou gás natural, de recursos
hídricos para fios de geração de energia elétrica, de
recursos minerais em seus respectivos territórios,
plataforma continenta1, mar territorial ou zona econômica excluSiva, e dá outras providências.
O Presidente da Repúblia, faço saber que o Congresso Na·
cional decreta e_eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o O aproveüameJltÇ) de_ t:_~~ursos hídricos. para fins de
geração de energia elétrica e dos recursos minerais, por quaiSquer
dos regimes previstos em lei, ensejará compenSação financfdra aos
Estados, Distrito Federal e Municípios, a ser calculada, distribuída
e aplicada na forma estabelecida nesta Lei.
Art. 2° A compenSação pela utilização de recursos hídricos,
para fins de geração de energia elétrica. será_ de 6% (seis por cen·
to) sobre o valor da eneriia produzida, a ser paga pelos concessionários de serviço de ellergia elétrica aos Estados, ao Distrito
:federal e aos Municípios, em cujos teiritOrios-Se Iocalizareni instalações destinadas à produção de energia elétrica, ou que tenham
áreas invadidas por águ-as dos respectivos reservatórios.
§!"-(Vetado).
I - (Vetado).
II - (Vetado).
§2"- (Vetado).
Art. 3° O valor da compensação financeira corresponderá a
um fator percentual do valor da energia constante da fatura, excluídos os tributos e empréstimos compulsórios.
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quando aproveitada para uso externo de serviço ptíblico, também
será gravada com a aplicação de um fator de 6% (seis por cento)
do valor da energia elétrica cottespondente ao faturamento calculado nas mes-mas condições e preços do concessionário do serviço
público local.
§ 2° Compete aO Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, tixar, mensalmcllte; C-Om base nas tarifas
de suprimento a vigentes, uma tarifa atualizada de referência, para
efeito de aplicação das compensações· firianCeiras, de mane"ira uniforme e equalizada, so_bre toda a hidreletricidade produzidã- rio

País.

··········§·4~·-é·~~bé~~-~i;~j:;i~--~--~~~P'~~~;·çã~·ri~~~~~li~-;~·;:&~~~-

Art. 4° É isenta do pagamento de compensação financeira a

energia elétrica:
I - produzida pelas instalações geradoras com qapa~idade
nominal igual ou inferior a 1O.OOOkw (dez mil quilowatte);
II -gerada e consumida para uso privativo de produtor (autoprodutor). no montante correspondente ao seu __consumo próprio
no processo de transformação industrial; quando suas instalações
industriais estiverem em outro Estado da FederaÇão, a compensação será devida ao Estado em que se localizarem as instalações de
geração hidrelétrica;
III - gerada e consumida para uso privativo de produtor,
quando a instalação consumidora se localizar no Município afetado.
Art. 5o Quando o aproveitamento do _potencial hidráulico atingir mais de um Estado ou Município, a distribyição dos percentuais referidos nesta Lei será feita proporciOnaJniente, levandose cm consideração as áreas inundadas e Outios _parâmetros -de
interesse público regional ou focal.
Parágrafo único. O Departaine"nto Naciofiáí-de Águas e
Energia Elétrica-""DNAEE, elaborará; anualmente, os estudos necessários à operacionaliZação dos critérios estabeleCidos no ·caput
deste artigo.
Art. 6° A compensação financeira pela exploração_de !ecursos minerais, para fins de aproveitamento eCoiiômico, será de até
3% (três por cento) sobre o valor do faturamento líquido resultante
da venda do produto mineral, obtido após a última etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua transformação industrial.
§ 1° - (Vetado).
§ 2° - (Vctado ).
I- (vetado).
11- (Vetado).
II1 - (Vetado).
§3o- (Vetado).
I -(Vetado).
11- (Vetado).
Ill- (Vetado).
Art. 7° O art. 27 c seus §§ 4o e 6°. da Lei n° 2.004 (i), de 3
de outubro de 1953, alterada pelas Leis noS 3.257 (•), de 2 de setembro de 1957, 7.453 (),de 27 de dezembro de 1985, e 7.529('),
de 22 de julho de 1986, passam a vigorar ç._o_m a seguinte redação:

ficam

"Art. 27. A sociedade c suas subsidiárias
obrigadas a
pagar a compensação financeira aos EStados,-DistriiO Federal e
Municípios, correspondente a 5% (cinco por ce-Uto) SObre o valor
do óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás extraído de seus respectivos territórios, onde se fixar a lavra do petróleo ou se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou
desembarque de óleo bruto ou dc~gás natural, operados pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS -obedecidos os seguintes critérios:
I- 70% (setenta por cento) aos Estados produtores;-

-oOTMO,OO--OOOOO>O•O••-ooo·=~~- . . .- . . . . .-
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II- 20% (vinte ·por cento) aos Municípios produtores~
III- !Oo/c (dez por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas:ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo e/ou gás natur~l.

§ 1° A energia de hidrelétrica, de uso privatiVõ dé produtor,

ctos, Distrito Federal e Municípios confrontantes, quando o óleo, o
xisto betuminoso e o gás fprem extraído da plataforma continental
nos_mesmos 5% (cinco pqr cento) fixados no caput deste artigo,
sendo 1,5% (um e meio por cento) aos Estados e Distrito Federal e
0,5% (meio por cento) aos Municípios produtores c suas·respectivas áreas geoeconómicas; 1% (um-por cento) ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e proteção das
átiVidã.des económicas das· referidas áreas de 0,5% (meio por cento) para constituir um Fun<Jo Especial a ser distribuído entre os Estados, Territódos e Municlpios.

...................................................................... ... .....:. ....•.; .......- ....

e
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§ 6° Os Estados, Territórios Municípios centrais, em cujos
lagos, rios, ilhas fluviais e ~acustres se fizer a exploração do petróleo, xisto betwninoso ou gás, farão jus à compensação financeira
prevista no caput deste artigo."
Art. 8° O pagamento das compensações financeiras prevista
nesta Lei, inclúsfve o da indenização pela exploração do petróleo,
do xisto betuminoso e do gás natural será efetuado, mensalmente,
diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos
órgãos da Administração Direta da União, até o último dia útil do
mês subseqüente ao do fato gerado, vedada a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal.
Parágrafo_ único. O rião cumprimento dõ prazo eStabelecido
no caput deste artigo impliCará COrrefão do débito pela variação
diária do Bónus do Tesouro Naciona1 - BTN, ou outrO parâmetro
de correção monetária que. venha a substituí-lo, juros de .mora de
I% (um por cento) ao mês c multa de 10 (de? por cento) aplicável
sobre o montante fiiial apurado.
Art. 9° Os Estados transferirão aos Municípios 25% (vinte e
cinco por cento) da parceli da compensação financeira que lhes é
atribuída pelos arts. 2", § 1°, 6°, § 3° e 7o desta Lei, mediante observância dos mesmos critérios de distribuição de recursos estabelecidos em decorrência do disposto no art. 158, inciso IV c
respectivo parágrafo único ·da ConStitUição, e dos mesmos prazos
fixados para a entrega desses recursos, contados a partir do recebimento da compensação.
Art. 1O. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo
máximo de 90 (noventa) dias da data de sua publicação.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se os § § 1" e 2o do art. 27 da Lei n°
2.004, de 3 de outubro de 1953, na redação que lhes foi dada pela
Lei n° 7.453, de 27 de dezeinbro de 1985, e is demais disposições
em contráriõ.
Brasília, 28 de dezembro de 1989; 168" da Independência e
1OI o da República. - JOSÉ: SARNEY - Vicente Cavalcante Fialho.

LEI W 8.00l.DE ODE-MARÇO DE 1990
Define os Percentuais da distribuição da compensação financeira de que trata a Lei n° 7 .990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte leí:
Art. 1" A distribuição: mensal da compensação financeira de
que trata o art. 2° da Lei n°·7.990, de 28 de dezembro 1989, será
feita da seguinte forma:
·

•-·----·-··----·-··~------·
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I- 45% (quarenta e cinco por cento) aos Estados;
II- 45% (quarenta e cinco por cento) aos Municípios;
~
III - 8%_ (oito por cento) ao Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica (DNAEE); e
rv- 2% (dois por cento) ao Ministério da Ciência e Tecnologia.
§ Io Na distribuição da compensação financeira, o Distrito
Federal receberá o montante correspondente às parcelas de Estado
e de Município.
§ zoNas usinas hidrelétricas beneficiadas por reservatórios
de montante, o acréscimo de energia por eles propiciado será considerado como geração associada a estes reservatórios regularizadores, competindo ao DNAEE efetuar a avaliação correspondente
para detem1ínar a proporção da compensação financeira devida
aos Estados, Distrito Federal e Municípios afetados por esses reservatórios.
§ 3° A Usina de Itaipu distribuirá, mensalmente, respeitados
os percentuais defmidos no caput deste artigo, sem prejuízo das
parecelas devidas ao DNAEE c ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ao Estado do Paraná e aos Municípios por ela diretamente
afetados, 85% (oitenta e cinco poT cento) dOs royalties devidos
por Itaipu Binacional ao Brasil, previstos ao Anexo C, item ll! do
Tratado de Itaipu, assinado em 26 de março de 1973, entre aRepública Federativa do Brasil e a República do Paraguai, bem como
nos documentos interpretativos subsequentes, e 15% (quinze por
cento) aos Estados e Municípios afetados por reservatórios a mon~
tante da Usina de Itaipu, que contribuem para o incremento de
energia nela produzida.
§ 4° A cota destinada ao Departamento Nacion_al de Águas
e Energia Elétrica (DNAEE) será empregada:
a) 40% (quarenta por cento) na operação e na expansão da
rede hidromcteorológica nacional, no estudo de recursos hídricos e
na fiscalização dos serviços de eletricídade do País;
b) 35% (trinta e cinco por cellto) na instituição, gerenciamento e suporte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
c) 25% (vinte e cinco por cento) em poi~ticas de proteção
ambientai, por intermédio do órgão federal competente.
Art. 2° Para efeitos do cálculo de Compensação financeira
que trata o art. 6° da Lei 0°7.990, de 28 de dezembro de 1989, entende-se por faturamento líquido o total das receitas de vendas, excluídos os tributos incidentes sobre a comercialização do produto
mineral, as dc~-pesas de transporte e as de seguros.
§ 1o O percentual da compensação, de acordo com as classes de substâncias ri:linerais-, sefá de:
I- minério de alumínio, manganês, sal~gema e potássio: 3%
(três por cento);
II- ferro, fertilizante, carvão e demais Substândas minerais;
2% (dois por cento), ressalvado o disposto no inciso IV deste artigo;
III - pedras preciosas, pedras coradas_ lapidáveis, carbonados e metais nobres: 0,2% (dois décimos-por cento);
IV- ouro~ 1% (um por cento), quando extraído por empresas mineradoras, isentos os garimpeiros.
§ 2° A distribuição da compensação financeira de que trata
-este artigo .será feita da seguinte forma:
I- 23% (vinte e três por cento) para os Estados e o Distrito

Federal;
II- 65% (sess.enta e cinco por cento) para os Municípios;
III- 12% (doze por cento) para o Departamento Nacional
de Produção Mineral (PNPM), que destinará 2% (dois por cento) à
proteção ambiental nas regiões mineradoras, por intermédio do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
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Renováveis (IBAMA) ou de outro órgão federal competente, que
o s_ubstituir.
§ 3° O valor resultante da aplicação do percentual. a título
de compensação financeira, em função da classe e substância mi~
n~ral, será coiiSidefadO na estrutura de custos, sempre que os pre~
ços forem administrados pelo Governo.
§ 4° No caso deis substâncias minerais extraídas Sob o regime de _permissão da lavra garimpeira, o valor da compensação será
paga pelo primeiro adquirente, confonne dispuser o regulamento;
Art. 3° O art. So da Lei n° 7.990, de 28 de dezembro de
1989, passa a ter. a seg\Jinte redação:
"Art. 8° O pagamento das compensações financeT.:.
tas previstaS: nesta lei, incfusíve o da indeõização pela
-exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás
natural, será.efetuado mensalmente, diretamente aos Es- "tados, -ao D1Strit0- Fedeial, -aos Mufi{cfpios e aos órgãos
da Administração Díreta da União, até o último dia títil
do segundo mês subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou outro parâmetro de cõrreção monetária
que venha a substituí-lo, vedada a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de
pessoal."
Art. 4° O Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica adotará providências no sentido de que, na aplicação desta
lei, não sejam afetadas as contas de consumo mensal equivalente
ao _valor de até 3_0KWh, inclusive, quer o fornecimento seja feito
sob a forma medida, qu.er sob a forma de estimativa.
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 13 de marso de 1990; 169° da Ind~pendência e

102° da República.- JOSE SARNEY- Vicente Cavalcante Fia·
lho.
·
LEI N" 5.645, DE lO DE DEZEMBRO DE 1970
EStabelece difetrizes para a classificação de car~
gos do Serviço Civil da União e das auta~qu_ias federais,
e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1° A classificação de cargos de Serviço Civíl da União
e das autarquias federais obedecerá às diretrizes_estabelecidas na
presente lei.
Art. 2° Os cargoS serão classificados como de provímento
em comissão e de provimento efetivo, enquadrando-se, basica~
mente, nos seguintes Grupos:
De Provimento em Comissão
I- Direção e Assessoramento Superiores.
De Provimento Efetivo
II- Pesquisa Científica e Tecnológica III- Diplomacia
IV - Magistério
V -Polícia Federal
VI - Tributação, Arrecadação e fiscalização
VII - Artesanato
Vill - Serviços Auxiliares
IX- Outras atlvidades de nível superior
X- Outras atividàdes de nível médio.
Art. 3o Segundo a correlação e afinidade, a nãtureza dos trã.~
balhos ou o nível de conhecimentos aplicados, cada Grupo, abran~
gendo várias atividades, compreenderá:
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I - Direção e- Assessoramento Superiores-: os cargos de direção e assessoramento superiores da administração cujo provimento
deva ser regido pelo critério da -Confiança, segundo fôr- estabelecido em regulamento.
II - Pesquisa Científica e TecnológiCa: os cargos Coffi atribuições, exclusivas ou comprovadamente principais, de pesquisa
científiCa, pura ou aplicada, para cujo provimento se exija diploma
de curso superior de ensino ou habilitação legal equivalente e não
estejam abrangidos pela legislação do Magistério-Superior.
-III- Diplomacia: os cargos que se destinam a rep~sentação
diplomática.
IV -Magistério: os cargos cotn atividades cte magistério de
todos os níveis de ensino.
V - Polícia Federal: os cargos com atribuições de natureza
policial.
VI- Tributação, Arrecadação e _fisC?Iização: os cargos com
atividades de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos federais.
VII - Artesanato: os cargos de atividades de natUreza perM
manente, principais ou auxiliares, relacionadas com os serviços de
artífiCe em suas várias modalidades.
VIII- Serviços Auxiliares: os cargOs de atlvidades administrativas em geral, quando não de nível superior.
IX - Outras atividades de nível superior: os demais cargos
para cujo provimento se eXija diploma de curso superior de ensino
ou habilitação legai equivalente.
X - Outras adViaades de nível médio: os demais cargospara cujo provimento se exija diploma ou certificado de conclusão
de curso de grau médio ou habilitação equivalente.
Parágrafo único. As ati vidades rehicionadas com transporte,
conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras
assemelhadas serão, de preferência, objeto de execuçao indireta,
mediante contrato de acordo com o artigo 10, § 7°, do DecretoMLei
n° 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 4° Outros Grupos, com característiCaS- próprias, diferenciados dos relacionados no artigo anterior, poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se o justificarem as necessidades
da Administração, mediante ato do Poder Executivo.
Art. 5° Cada Grupo terá sua pr6piii escala de nível a ser
aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, primordialmente, aos
seguintes fatores:
I- importância da atividade para o desenvOlvimento nacional;
II - complexidade e responsabilidade das atribuições exercidas; e
Ill - Qualificações requeridas para o desempenho das atri~
buições.
Parágrafo único. Não haverá correspondência entre os níveis dos diversos grupos., -para nenhum efeito. - -Art. 6° A ascenção e a progressão funcionàis obedecerão a
critérios seletivos, a serem estã.bclecidos pelo Poder Executivo, associados a um sistrna de treinamento e qualificaçâO destinado a assegurar a permanente atualização e elevação do q.fyel çle eficiência
do funcionalismo.
Art. 7" O Poder Executivo elaborará e expedirá o novo Plano de Classificaçãcr de Cargos, total ou P3rcia:lmente, inectl3.nte decreto, observadas as disposições desta lei.
Art. 8" A implantação do Plano será feíta por órgãos, aten~
dida uma escala de prioridade na qual se levará em conta preponderantemente:
I ·· a implantação prévia da reforma administrativa, com
bas_e no Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967;
- -
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II -o estudo quantitativo e qualitativo da lotação dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura e atribuições decorrentes da
providência mencionada no item anterior~ e
III- a existência de recursos orçamentários-para fazer face
às respectativãs despesas.·
Art. 9° A transposição ou transformação dos cãrgos, em decorrência da sistemática Prevista nesta lei, processar-se-á gradativamente considerando-se ;lS_ nece_s_sidades e conveniências da
Administração e, quando ocupados, segun<(o critérios seletivos a
serem estabelecidos para os cargos integrantes de cada Grupo, inclusive atrav~_s de treinam,ento intensivo e obrigatório.
Art. 10.8 O órgão central do Sistema de Pessoal e_xpedirá as
normas e instruções necessárias e_coordenará a execução do novo
Plano, a ser proposta pelos Ministérios, 6rgãos integrantes da Pr~
sidência da República e autaiquias, dentro das respectivas jurisdi-ções. para aprovação mediante decreto.
§ 1o O órgão central do Sistema de Pessoal promoverá as
medidas necessárias_ para que o plano seja mantito permanentemente atualizado.
§ 2° Para a correta e uniforme implantação do Plano, o órgão central do Sistema de ,Pessoal promoverá gradativa e obrigatoriamente o treinamento de todos os servidores que participarem da
tarefa, segundo programas a serem estabelecidos com esse objetiM

vo.
ArL 1 L Para assegurar a uniformidade_ de orientação dos
elaboração e. execução do Plano de Classificação_ de
Cargos, hay_erá, em cada Ministério, 6rgão integrante da Presidência da República ou auta.n}uia, uma Equipe Técnica de alto nível,
sob a presidência do dirigente do órgão, de pessoal respectivo com
a incumbência de:
I - determinar quaiS, os grupos ou respectivos cargos a serem abrangidos pela escala de prioridade a que se refere o artigo 8°
desta lei~ . __ _
, ., ~ __
II- orientar e superyionar os levantamentos; bem como realizar os estudos e análises ~ndispensáveis à inclusão dos cargos no
novo Plano; e
III - manter _com o órgão central do Sistema de Pessoal os
cantatas necessários para correta elaboração e implantação do Plano.
1
Paráirafo único. Os membros das Equipes de que trata este
artigo serão designados pelos Ministros de Estado, dirigentes de
órgãos integrantes da PreSidência da República ou de aUtarquia,
devendo a escolha recair em servidores, que, pela sua autoridade
administrativa e capacidade técniça_,__estejam em condições de exprimir os objetivos do Ministério, do 6rgão integrante da Presidência da República ou da Autarquia.
trab~hos d~

Art. 12 O novci PlanO de Classificação de Cargos a s-ei-instituído em aberto de acordo com as diretrizes expressas nesta lei, estabelecerá, para cada Ministério, órgão integrante da Presidência
da República ou Autarquia; um número de cargos illferior, em reM
lação a cada grupo, aos atualmente existentes.
Parágrafo único. A rião obse"ivância
artigo somente será permitida:

dã llormã: c9ntid.a neste

a) mediante redução equivalente em outro grupo, de modo a
_
não haver aumento de de~p~sas, ou
b) em casos excepcionaiS, devidamente justificados perante
o órgão central do Sistema' de Pessoal, -se inviável a providência
indicada na alínea anterior ..
Art. 13. Observado Ó disposto na Seção VIII da Constituição e em particular, nó seu-ariigo 97, as formas de provimento de
cargos, no Plano de Classificação decomente desta lei, serão esta-
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belecidas e disciplinadas mediante normas regulamentares especí~
ficas, não se lhes aplicando as disposições, a respeito, contidas no
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
Art. 14. O atual Plano de Classificação de Cargos do Servi~
ço Civil do Poder Executivo, a que se refere a Lei no 3.780, de 12
de julho de 1960 e legislação posterior, e considerado extinto, ob~
servadas as disposições desta lei.
Parágrafo único. A medida que fôr ·sendo implanúldo à
novo Plano os cargos remanescentes de cãdã categoria, classifiC-a~
dos conforme o sistema de que tratã este artigo; pass1rrãó"-â integrar
Quadros SuplementareS e; sem preJuízos das proriioÇOeS e acesso
que couberem, serão suprTm1dõS, -quando vagarem.
Art. 15. Para efeitó -do disposto no artigo 106, § 1•, da
COnstituição, as diretrizes est3.bélecidas nesta lei, inclusive o dis~
posto no artigo 14 e seu parágrafo úníCO;·sé àplicarão a-CláSsifica~
ção dos cargos do Podei Legíslativo·, do Poder JudiciáriO, dos
Tribunais de Contas da UnHÍo·e do Distrito Federal, bem como à
classificação dos cargos-dos Teiritórios e do Distrttó"Federal.
Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica~
ção, revogadas as disposições e:ril contrário. - -·
Brasília, 10 de dCzembro de 1970; 149° da Independência e
82° da República. - EMÍLIO G. MÉDICI - Alfredo Buzaid Adalberto de Barros Nunes - Orlando Geisel -Mário Gibson
Barboza - Antônio Delfim Netto - Mário David Andreazza L. F. Cirne Lima - Jarbas G. Passarinho - Júlio Barata "Márcio de SoUZa e Mello - F. Rocha Lagôa - Marcus Vinicius
PJ-atini de Moraes- Antônio Dias Leite Júnior- João Paulo
dos Reis Velloso- José Costa Cavalcanti- Hygino C. Corsetti.

b) a Consultoria da Unfão, as Consultorias Jurídicas dos
Ministérios, da Secretaria~Geral e das demais Secretarias da Presi~
dência da República e do Estado~ Maior das Forças Armadas;
III - órgão de assistênc~a díreta e imediata ao AdvogadoGeral da União: o Gabinete do Advogado~Geral da União;
lV- (Vetado).
§ lo Subordinam-se d.iretamente ao Advogado-Geral da
União, além do seu gabinete, a Procuradoria~Geral da União, a
Consultoria~Geral da União, a'Corregedoria~Geral da Advocacia~
Geral da UniãO, a Secretaria df; Controle Interno e, técnica e jüridi~ camente, a Procuradoria~Geral da Fazenda Nacional.
§ 2° As Procuradorias SecCionais, subordinadas às Procuradorias da União e da Fazenda Nacional nos Estados e no Distrito
Federal, serão criadas, no interesse do serviço, por proposta do
Advogado~ Geral da União.
§ 3o As Procuradorias é Departamentos Jurídicos das autar~
quias e fundações públicas são órgãos vinculados à Advocacia~
Geral da União.
§ 4° O Advogado~Gerill da União é auxiliado por dois Secretários~Gerais: o de Conten,cioso e o de Consultoria.
§ 5° São membros da ·Advocacia~Geral da União: o Advo~
gado~Geral da União, o ProcUrador-Geral da União, o ProcuradorGeral da Fazenda Nacional, o Consultor~Geral da União, o
Corregedor-Geral da Advocacia da União, os Secretários~Gemis
de Contencioso e de Consuitoria, os Procuradores Regionais, os
Consultores da União, os Corregedores~Auxiliares, os Procurado~
res~Chefes, os Consultores Jurídicos, os Procuradores Seccionais,
os Advogados da União, os Procuradores da Fazenda Nacional e
os Assistentes Jurídicos.

TÍTULO li

LEl COMPLEMENTAR W 73, DE lO DE FEVEREIRO DE
1993
Institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da
União e-dá outras providências.
O Presidente da República

Faço saber que o COngresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei complementar:

TÍTULO I
Das Funções Institucionais e da Composição

CAPÍTULO I
Das Funções Institucionais
Art. 1o A Advocacia~ Geral da União é ·a in~tituTção que representa a União judicial e extrajudicialmente.
Parágrafo único. À Advocacia~Gerarda União cabem as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos ao Poder Execu~
tivo, nos termos desta Lei Complementar.

CAPíTuLO II
Da Composição
Art. 2° A Advocacia~ Geral da União compreende:
I- órgãos de direção superior:
a) o Advogado~Geral da União;
b) a Procuradoria~Geral da Uriião e a Fazenda Nacional;
c) Consultoria~Geral da União;
d) o Conselho Superior d3. Advocada~Gerãl da União; e
e) a Corregedoria~Geral da Advocacía-da UniãO;
II- órgãos de execução:
a) as Procura_dorias Regionais da União e as da Fazenda
Nacional e as Procuradorias da União e as--da Fazenda nos Estados
e no Distrito Federal e as Procuradorias Seccionais destas;
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Dos Órgãos da Advocacla~Geral da UniãoCAPITuLO I
Do Advogado-Geral da União
Art. 3° A Advocaci3.-Gera1 tem por chefe o Advogado~Ge~
rãl da União, de livre nomeaçã<?_ pelo Presidente da República;
dentre cidadão_S_ili.ã.iores de trinta e cinco anOS, de notável saber ju~
rídico e reputaçãO ilibada ..
§r· O Advogado~Geral da União é o mais elevado órgão de
assessoramento jurídico do Poder ExecutiVO, submétido à direta,
pessoal e imediata supervisão do Presidente da República.
§
O Advogado~Geral da União terá substituto eventual
nomeado pelO Presidente da· Refiública, atendidas as condições
deste artigo.
Art. 4° São atribuiÇões do Advogado~Geral da União:
I - dirigir a Advocacia~Geral da l)nião, superinteTider e
coordenar suas atividades e orientar-lhe a situaç3o; -- --U- despachar com o Pre..-iidente da República;
III- ~presentar a União junto ao Supremo TnOunal Fede~
rali
IV- defender, p.a.s ações diretas de inconstituCionalidade, a
nonna legal ou ato normativo, objeto de impugnação;
V- a-presentar as informações a serem prestadas pelo Presi_:'
dente da República, relativas a medidas impugnadoras de ato ou
omissão presidencial;
VI - desistir, transigir, acordar e fim1ar compromi:;so nas
ações de interesse da União, nos termos da legislação vigente;
VU - assessorar ;o Presidente da República em assUntos de
natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo
normas, medidas e diretrizes·;
VIII- assistir o Presidente da República no controle interno
da legalidade dos atos da Administração;

zo
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IX- sugerir ao Presidente da República medidas de caráter
jurídico reclamadas pelo interesse público;
X- fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos, a ser uniformemente seguida pelos

órgãos e entidades da Administração Federã.1; _ _

~

_

XI- unificar a jüriSpludêndâ actniíri.iSttatiVa, garantir a correta aplicação das leis, prevenll c dirimírá.s controVérSia~~~nti;e -os
órgãos jurídicos da Administração Federal;
- XII - editar enunciados de súmula adminístrativa resultan-

tes de jurisprudêricia iteratiVa dOs TrlbÜilais;

-

-

XUI - exercer orientação normativa e superviSão técnica
quanto aos órgãos jurídicos das entidades _a que alude o Capítulo
IX do Título II desta Lei Complementar;
XIV - baixar o Regimento Inteino da Advocacia-Geral Ça
União;
~- ,o~
XV - proferir deCisão nas sindicãncias· "e nos proceSsos administrativos diSCiPlinares pro-movidoS pelâ c-OITegedoria-Geral e
aplicar penalidades, salvo a de demissão;
XVI - homologar os cO"IiCursos públicos de ingr~so nas
Carreiras de Advocacia-Geral da União;
XVII - promover a lotação e a distribuição d()s Membros e
servidores, no âmbitci-da AdVocada-beral da União;
XVIII- editar c praticar os atos normativ-Os ou não, ínefentes a suas atribuições;
-·
XIX - propor, ao Presidente da República, as alterações a
esta Lei Complementar.
§ 1° O Advogado-Geral da União pode apresentá-la junto a
qualquer juízo ou Tribunal.
§ 2° O Advogado-Geral da União pode avocar quaisquer
matérias jurídicas de interesse desta, inclusive no que concerne a
sua representação extrajudicial,
§ 3° É permitida a delegação das atribuiçõ_e_s previstas no inciso VI ao Procurador-Geral da União, bem como a daquelas objeto do inciso XVII deste artigo, relativamente 3. servidores.
CAPiTULO II
Da COITegcdoria-GCr3I-d3.-Advocacia da União
Art. 5° A "Corregedoria~Geral da Advocacia da União tem
como atribuições:
_
_I- fiscalizar as atividades funcionais dos MeinbroS da Advocaci<i-Geral da União;
II- promover_correiç~o nos órgãos júrldicos da AçlyocaciaGera1 da União, viSãi-ldo à verificaçãO àa regiilaridade. ê "eficácia
dos serviços, e_à proposição de medidas, bem como à sugestão de
providências neCessárias aõ seu aPrimo"rárilenfO;
apreciar as representações relativas à atuação dos
Membros da Advocacia-Geral da União;
IV - coordenar o estágio c-o-riflrmat6rio ·dos· integr~tes das
Carreiras daAdvocacia-Geiâi da UfllãO;----------V- emitir parec_er sobre o desempenho dqs integrantes das
Carreiras da Advocacia Gerar àa União submetidos ao estágio
confirtnat6río, op1narido, fllndãmentadamente, por Sua confirmação no cargo ou exoneração;
··
VI- instaurar, de ofício oU por deteri!ÚflâçãO Su.Í_J_erior, Sifidicãncias e processos ·adritiilistrativos contrã os Membros da Advocacia-Geral da União.
Art. 6<J Compete, ainda, à Corregedoria~Geral supei:-Visioriâr
e promover correíções nOs órgãos- vinculadOS à AdVOcâcia-Geral
da União.
--

m-

CAPiTULO III
Do Conselho Superior da Advocacia-Geral da União
Art. 7' O Conselho Superior da Advocacia~Geral da União
tem as seguintes atribuições:
·
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I -propor, organiz·ar e dirigir os concursos de ingresso nas
Carreiras da Advocacia-Geral da União~
ll- organizar as lis_tas de promoção e de remoção, julgar reclamações e recursos contra a inclusão, exclusão e classificação
em tais listas__, e encaminhá':las ao Advogado-Geral da União;
m- decidir, com base no· parecer previsto noc art. 5°, inci&o
V desta Lei Compl~mentar, sobre a confl.I"lJl3.ção _no cargo· ou exoneração dos Membros das Carreiras da Advocacia-Geral da União
submetidos à estágio confirmatório;
IV- editar o respectivo Regimento Interno.
Parágrafo único. Os critérios disCiplinadores dos concursos
a que_ se refere o inciso 1 deste artigo são integralmente fixados
pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral da Uniã_o.
_Art._ s_o Integram o COnSelho_ Superior da Advocacia-Geral
da União:
I- OAcivogad.o~Geral_ da União,_que o preside;
li - o Procurador~Geral da União, o Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, o ConSultor-Geral da União, e o CorregeâOrGeral da Advo_cacia daUnjão;
m - um representante,_ eleito. de cada carreira da Advocacia-Geral da União, e respéctivo .suplente.
§ lo Todos os membros do Conselho Superior da Advoca~
cia-_Gexal da União têm direito a voto, cabendo ao presidente o de
desempate.
§ 2° O mandato dos memebros eleitos do Conselho Superior
da Advocacia-Geral da União é de dois anos, vedada a recondu~
ção.
§ 3°-_Üs m~mbros~do~ COnselhO: sã~ subSútuíd~s, ~m suas faltas e inipedimentos. na forma estabelecida no respectivo Regimento Interno.
CAPÍTULO IV
Da Procuràdoria-Geral da União
Art. 9" À Procuradoria-Geral da União, subord.iri~lc:iã direta e
imediaciineriie ao Advogádo-Geral da :tJnião, iqcumb~ repi-esentá~
la, judicialmente, nos termos e liroÍtes desta Lei Complementar.
§ 1o Ao Procurador-Geral da União compete _representá-la
junto aos tribunais superiores. _
_
_- _
-§ 2°-Às Procuiadocliis-Regionais da União cabe sua representação perante os demais "tribun"ais.
§ 3° Às Procuradorias da União organizadas em cada Estado _e no_ Distrito Federal,_ inc.umbe r~presentá-Iá junto_ à Primeira
instância da Justiça Federal. comum e especializada.
.-§ 4° O Procurador-Geral da União pode atuar perante os órgãos judiciários referidos nos §§- 2° e3o; e os PrOCuradoreS Regionais da União junto aos mencionados no§ 3° deste artigo.
---

CAPÍTULO V
Da Consultoria-Geral da União
Art. 10. À Consultoria-Geral da União, direta e imediatamente, subordinada ao Advogado-Geral da União, incumbe, principalmente, colaborar com este em seu assess_oramento jurídico ao
Presidente da República produzindo pareceres. informações edemais trabalhos jurídicos que lhes sejam a~buídos_ pelo chefe da
instituição.
·
_ ___ _
. ___ Parágrafo único. comp-õem a Consultoria-Geral da União o
Consultor-Geral da União e a Consultaria da União

CAPÍTULO V!
Das Consultorias Jurídicas

Art. 11. Às ConsUtt6riaS Jurídicas. órgãOs--administrativamente subordinados .aos Ministros de _Estado, ao Secretário-Geral
e aos demais titulares de Secretarias da Presidência da República e
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Estado~Maior

das Forças Annadas, compete, espe-

cialmente:
I- assessorar as aUtOridades indicadas no caput deste artigo;
II - exercer a coordenação dos órgãos jurídicos dos respectivos órgãos autônomos_e entidades vinculadas~
ill - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e dos demais ates nonnativos a ser uniformemente seguida

em suas áreas de atuação e coordenação quando não _houver orientação nonmitiva do Advogado-Geral da União;

CAPÍTULO VIII
Do Gabinéte do Advogado-Geral da União

e da Secretaria de Controle Interno
.A.rL 15.. 0 Gabinete do Advogado-Geral tem sua competência e estrutUra_ fix·adãS riO R.egiitiento Intef:no da Ãdvocacia-Gera1
daUnião.
· ·
Art. 16. A Secretaria de Controle Inwmo rege--se, quanto às
suas competências e eStrutura básica, pela legislação específica.
CAPITuLO IX

IV - elaborar estudos e preparar informações~ por solicitação de autoridade indicada no caput deste artigo;
V- assistir-a autoridade assessorada no controle interno da
legalidade administrativa dos atas a serem por ela praticados ou já
efetivados, e daqueles oriundos de órgão- ou entidade sob sua coordenação jurídica;
'
.. ·
VI- examinar, prévia e Conclusivamente, no âmbito do Ministério, Secretaria e Estado-Maior das Forças Armadas:
a) os textos de edital de licitação, como õs -dos respectivos
contratos ou instrumentos congêneres, a serem publicados e celebrados;
b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigíbilidaâe, ou
decictir a dispensa, de licitação.
·
CAPITuLO VII

Dos Órgãos Vinculados
Art. 17_. Aos. órgãos jurfdicos da~ autarquias e das fundações
·
públicaS comp-ete:
I - a sua representação judicial e extrajudicial;
ll- as respectivas atividades de consultaria e assessoramen- ·
to jurídico;
·
m-a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades,_ inscrevend9-9s _em dívida ativa, para fin_~de C_obrãnça amigáveroU judicial.
Ari. IS: No desempenho das atividades de consultaria e assessoramento aOs órgãos jurídicos das autarquias e das fundações
públiCas aplica-se, no que couber,.<? disposto no art. 11 _desta .Lei
Coin_piein.entar.
· • • · Aft. 19: (Vefuàó)

Da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

TÍTULO III

Art. 12. À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão
administrativamente subordinado ao titular do Ministério da Fazenda, compete especialmente:
I- apurar a Hquidez e certeza da dívida ativa da-União _de
natureza tributária, inscrevendo-a para fins de cobrança, amigável
ou judicial;
II- representar privativamente a Uillã.O, ha exécUÇão- de sua
dívida ativa de caráter tributário; ·
m- (Vetado)
IV- examinar previamente a legalidade dos contratos, acordos, ajustes e convênios que interesseni-àõMíniStérlc;J'di Fãienda,
inclusive os referentes à dívida pública e;xtema,_e promover a· res- ·
pectiva rescisão por via administiii:lvá ou jiídlcíái;
V- representar a UniãO ná:S-Catisàs âa riãt~~ ~Scil.
.
Parágfafo úriiCO: Sãõ-CoõSideradas causas de natureza fiscal
as relativas a:
- - .-·

Dos Membros Efet!_y_oª da A_dvoÇacia-Gerii da União

-~---

-~--

I- tributos de competência da UnUio, üiclusive inftações-à
legislação tributária;
II- empréStiril.Os ConlpulsOfiOS;m- apreensão de mercadorias, nacionais ou estrangeirãs;
IV - decisões de órgãos do contencioso administrativo fiscal;
V- benefícios e iSenções fiscais; ·
VI - créditos e estímulos fiscais à exportáção;
VII - responsabilidade tributária de transportadores e ãgentes marítimos;
·
VIII - incidentes processuais suscitados em ações de natureza fiscal.
Art. 13. A Procuradoria-Geral da Fa:Zerid3. Naciõna"fdesempenha as atividades de consultaria e assess_oramento jurídicO no
âmbito do Ministério da Fazenda e seus órgãos autônomos e entes
tutelados.
Parágrafo únicõ. -No- desempenho das atividades de consu1toria e assessoramento jurídicos, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional rege-se pela presente Lei ComPlementar.
Art. 14. (Vetado)

CAPÍTULO)
Das Carreiras
Art. 20. AS carreiras de AdVO_gaci'o d~ União, de Procl,ll'ador
-da FaZeri.da Nacioi-iaL ~- de_ASsistente Jurídico _compõein-se _do~ s.~guin~~s ciirgqs- efetivoS:
· - - --- - ' '
I -_cafrdra cte Advogado da União:
a)_Advogado da.União_da za Categoria (inicial)~
,b) A,çl.yogadp da}Jnj_ã_o ~d~J a Categoria (íntermedlária);
c) Advogado da União de Categoria Especíal (final);
'"~ I_I-: cwreira q.e -~roC~ador_ da_Fazend-ª_Nacionai:
a) Procurador da Fazenda Nacional de 2,. Câtegoria (illicial); .
b) Procurador da Fazenda Ni!=ional de ln Categoria (intermediária);
·
c) Procurador dit Fazenda Nacional de Categoria Especial
(final);
__ . _
...
.
m- carreira de Assistente Jurídico:
a) Assistente Jurfdico de za 6-iiegoria (iriiCiai);
b) Assistente Jurídico de 1a Categoria (intermediária);
c) Assistente J uQdico d_e Categoria Especial (final).
·Art. 21. O ingresso. Tias ·carreiras_ d.a Advocacia-Geral da
UillãO ocorre nas categOrias iniciaiS, mediante noffieação, em caráter efetivo, de candidatos habilitados em c_oncursos públicos, de
provas e títulos, obedecida a ordem de classificação.
--§ 1o os· concursos públicos devem ser realizados Uã hipótese _em que o número de v<;~.gas da carreira exceda a dez por cento
dos respectivos cargos, ou, com menor núll).ero,
_
__
observado o iniefesse da Administração e a Critério do Ad_ _
___ _
vogado-Geral da União.
§ 2° O candidato, no moi:Dento da inscrição, há de comprovar um rninimo de dois anos de prática forense.
§ 3° Considera-se título, para o fim previsto neste artigo,
além de outros regularmente admitidos em direito, o exercício profissional de consultÕria, assessoria e diretoria, bem como o desem-
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penha de cargo, emprego ou função de nível superior, com atividades eminentemente jurídicas.
§ 4° A Ordem dos Advogados do Brasil é representada na

banca examinadora dos concursos de ingresso nas carreiras_ da Advocacia-Geral da União.
§ 5° Nos dez dias seguintes à nomeação, o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União deve convocar-os nomeados

para escolha de vagas, fixando-lhes prazo improrrogáveL
§ 6° Perde o direito à escolha de vaga o nomeado que não
atender à convocação a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 22. Os dois primçiros_ a,nos de exercício em cargo inicial das carreiras da A<J.vocacia-Geral· da úri.ião correspondem a

estágio Confmnat6ri0~-- - - _- _ -_._ __ .- ..-.-, ._ _ _ ~Parágrafo úníco. São re(juisitos da cOnfmnãçãõ no cargo _a
observância dos respectivos deveres, proibições e impedimentos, a
eficiência, a disciplina e a assiduidade.
CAPfruLOII
Da Lotação e da Distribuição
Art. 23. Os membros efetivos da Advocacia-Geral da União

são lotados e distribuídos pelo Advogado-Geral da União.
Parágrafo _ú_níco. A lotação_ de Assistente Jurídico nos Ministérios, na Secretaria Geral e nas demais Secretarias da Presidência da República e no Estado-Maior das Forças Annadas é
proposta por seus titulares, e a lotação e distribuição de Procuradores da Fazenda Nacional, pelo respectivo titUlar.
-

CAPfruLO
Da Promoção
Art. 24. A promoção de membro efetivo da ~dVocacia-Ge
ral da União consiste em seU acesso à caiegoriã imediatamente su__ _ ·
-___-.
perior àquela em que se encontra. _
Parágrafo único. As Promoções serão _processadas ·semestralmente pelo Conselho Superior da Advocacia-(leral da União,

para vagas ocorridas até 30 de juriho e até 31 de dezembro de cada
ano, obedecidos, alternadamente, os critérios de antigdade-e nlerecimento.
- ---------- - ·
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AI{ 28. Além das proibições decorrentes dO exerCício de
cargo público, aos Membros efetivos· da Advocacia-Geral da
União é vedado.
I- exercer advocacia fora das atribuiições institucionais;
n- contrariar súmula, parecer normativo ou orientação técnica adotada pelo Advogado-Geral da União;
m - manifeStar-se, por qualquer meio de divulgação, sobre
assunto pertinente às suas funções, salvo ordem, ou autorização
expressa do Advogado-Geral da União.
Art. 29. É_ defeso a,os Membros efetivos da Advocacia-Geral da União exercer suas funções em processo judicial ou administrativo:
I- em que sejam parte;
II - em que hajam atuado_como advogado de qualquer das
partes;
III - em que seja interessado parente consagüíneo ou afim,
em linha reta ou colateral, até o segundo grau. bem como cônjuge
ou companheiro;
IV -nas hipóteses das legislação processual.
Art. 30. Os membros efetivos da Advocacia-Geral da União
devem dar-se por impedidos:
I - quando hajam proferido parecer favorável à pretensão
deduzida em juízo pela parte adversa;
n- nas hipóteses da legislação processual.
Parágrafo único. Na's situações previstas neste artigo, cumpre seja dada ciência, ao superiOr hierárquico imediato, em expediente ~servado, _çios motivos_ dº impedimento, objetivando a
det;ignação de substituto. .
Art! 31._ Os Membms_efeticos da Advocacia-Geral da Ünião
não podem participar de comissão ou banca de concurso, intervir
QO seu julgamento e_ votar sobre organização de lista para promoção ou remoção, quando concorrer parente consangüíneo ou afim,
em linha reta ou colateral, até o segundo grau, bem como cônjuge
ou companheiro.

SEÇÃOfil

,Das Correições

Art. 25. A ProriioÇãO_pOT-niéi-eclfiiiJ:ito-deve obedecer a criArt. 32. A atividade funcional dos Membros efetivosda Adtérios objetivos, fixados pelo ConSelho-_ Superior da Advocacia- vopcacia-Geral da União está sUjeita a:
Geral da União, dentre os quais a presteza e a segurança no
I - correição ordinária, realizada anualmente pelo Corregedesempenho da função, bem como a freqdência e ·aproveitamento- dor-Geral e respectivos auxiliareS-;
em cursos de aperfeiçoamemnto reconhecidos por órgãos ofjciais. II - correição extraordinária, também realizada pelo CorreParágrafo único. (Vetado) ·
gedor-Geral e por seus auxiliares, de Ofício ou por determinação
_ _
do Advogado-Geral da União.
CAPÍTuLO IV
Art. 33. Concluída a correição, o Corregedor-Geria deve
Dos Direitos, dos Deveres, das Proibições,
apresentar ao Advogado-Geral da União relatório. propondo-lhe as
medidas e providências a seu juízo cabíveis.
dos Impedimentos e das Correições
.. Art. 34. Qualquer pessoa pode representar ao CorregedorSEÇÃOI
Geral da Advocacia da União contra abuso, erro grosseiro, omissão ou qualquer outra irregularidade funcional dos Membros da
Dos Direitos
Art. 26. Os membros efetivos da Advocacia-Geral da UniãO Advocacia-Geral da União ..
têm os direitos assegui-ados pela Lei n° 8.112, de I1 de dezembro
'TÍTULO IV
de I 990, e nesta Lei Complementar.
Das Citações, das Intimações e das Notificações
Parágrafo único. Os Cargos das carreiras da Advocacia-GeArt. 35. A União é citada nas causas em que seja interessaral da União têm o vencimento e remuneração estabelcidos em lei
da, na condição de autora, ré, assistente, oponente, recorrente ou
própria.
recorrida, na pessoa:
SEÇÃO
I - do Advogado-Gerar da União, privativamente, nas hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal;
Dos Deveres, das Proibições e dos Impedimentos
II- do Procurador-Geral da União, nas hipóteses de compeArt. 27. Os membros efetivos da Advocacia-Geral da União
têm os deveres previstos na Lei_ nc ~.112, d_e 11. d~ <leu:ml;Jro de tência dos tribunais superiores;
ill --do Procurador-Regional da União, nas hipóteses de
1990, sujeitando-se ainda às proibições e impedimentos estabelecicompetência dos demais tribunais;
dos nesta Lei Complemntar.
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IV - do Procurador-Chefe ou do Procurador-Seccional da
Unial, nas hipótes_da União, nas hipóteses de competência dos juízos de primeiro grau.
Art~36. Nas causas de que trata o art. 12, a União será citada na pessoa:
I- (vetado)
II - do_ Procurador Regional da Fazenda, nas hipóteses de
competência dos demais tribunais;
ill - do Procurador-:Chefe ou do Procurador-SeCcional da
Fazenda Nacional nas hipóteses de competência dos juízos de primeiro grau.
Art. 37. Em caso de ausência das autoridades referidas nos
arts.35 e 36. a citação se dará na pessoa do substituto eventual.
Art. 38. As. intimidações e notificaçõeS- são feitas nãs pessoas do Advogado da União ou do Procurador da Fazenda Nacional que oficie nos respectivos_ autos
-

TÍTULOV
Dos Pareceres e da Súmula da AdvOcacia-Geral da U:õ.ião
Art. 39. É privativo do Presidente da República submeter
assuntos ao exame do Advogado-Geral da União, 1riclusi~e para
seu parecer.
Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da UniãO-SãO-por
este submetidos à aprovação- do Presidente da República.
§ 1° O parecer aproVãdo e publicado juntainente com odespacho presidencial vincula a Administraçãõ Federitl, cujos órgãos
e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimentO
§ 2° O parecer aprovado, mas não publicado, obriga as repartições interessadas, a partir do momento em que dele tenham
ciência.
- --Art. 41. ConSideram-se, igualmente, pareceres do Advogado-Geral da União, para os efeitos do artigo arl.terior, aqueles
que, emitidos pela Consultaria-Geral da União, sejam pOr
ele aprovados e submeitods ao Presidente da República.
Art. 42. Os pareceres _das Consultarias Jurídicas, aprovados
pelo Ministro de Estado, pelo Secretário-Geral e pelos titulares das
demais Secretarias da Presidência da República ou pelo Chefe do
Estado-Maior-das Forças Armadas, obrigam, também, os respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas.
Art. 43. A Súmula da Advocacua-Geral da União tem caráter obrigatório quanto a todos os órgãos jurídicos enumerados nos
-arts. 2~e 17 desta Lei Complementar.
§ ! 0 O enunciado da Súmula edíüido pelo Advogado-Geral
da União há de ser publicado no Diário da União, por três dias
consecutivos.
§ 2" No início de cada ano, os enunciados existentes devem
ser consolidados e publicados no Diáfio Oficial da União.
Art. 44. Os pareceres aprovados do Advogado-Geral da
União inserem-s-e em COletânea denominada "Pareceres da Advocacia-Geral da União", a ser editada pela Imprensa Nacional.
TÍTULO VI
Das Disposições Gerais e Finais
Art. 45. O Regimento Interno da Advocacia-Geral da União
é _editado pelo Advogado-Geral da União, observada a presente
Lei Complementar.
§ 1o O Regimento Interno deve dispor sobre a competência,
a estrutura e o funcionamento da CorregedOria-Geral da advocacia
da União, da Procuradoria-Geral da União, da COnsultaria-Geral
da União, das_ Consliltorias Jurídicas, do Gabinete do AdvogadoGeral da União e dos Gabinetes dos Secretários Gerais; do Centro,
bem como sohre as atribuições de seus titulares e demais integrantes.
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§ 2o O-advogadO-Geral-da únião pode conferir, -no Regimento Interno, ao Procurador-Geral da União e ao Consultor-Geral da União,_ atriblliç~s coneXas às qUe lhe prevê o ari. 4° desta
Lei Complementar.
§ 3o No Regimento Interno são disciplinados os procedimentos administrativos-- concernentes aos trabalhos jurídicos da
Advocacia-Geral da União.
Art. 46. Ê facultado ao AdVOg<ido-Geral da U0iã6- convocar
quaisquer- dos integrantes dos órgãos jurídicos que compõem a
Advocacia-Geral da União, para insttuçõés e esclarecimentos:
Art. 47. O Advogado-Geral da Uriíão-pOde fequisíÚrr servidores dos órgãos ou entidades da Admiriiátrà.çã~ F:~derai, par:~- o
desempenho de cargo em comissão ou atividade outra_Ila Advocacia-Geral da Uflião, ãs~egurados ao seervidor_ todÇts __Qs direitos .e
vantagens a que faz jus no órgão ou entidade_de origem, inclusive
promoção.
Art 48. Os cargos di AdVoCaCfa:.Geral da União integram
quadro próprio.
- ArL 49. São nomeados pelo Presfdente da República:
I -mediante _indicação do Advogado-Geral da União, os titulares do_s_ carg-os de natureza especial de Corregedoi.--Gerai da
Advocacia da União, de Procurador-Geral da União, de ConsultorGeral da União, de Secretário-Derai de Contencioso e_ de Secretário-Geral de COnsrilfi:)Qrla, _coi1_1o os titJ]lares __dos cãrgos em
comissão de Corregedor-Auxiliar, de Procurador vRegional, de
Consultor da União, de Procurador-Chefe e de Diretor-Geral de
. ..
.
Administração;
ll_- mediante inidicaçªo do Ministro de Estado, do _Secretário-Geral ou tittllkar de Secretaria da Presidência da República, ou
de Chefe do Estado-MaiOr das Forças Annadãs, os titulares dcis
cargos _em comissão de Consultor Jupdico;
.
. .
ill _- mediante inçticação do Ministro de Estado da Fazenda,
o titular do cargo de natureza especial de Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
§ 1o São escolhidos dentre os Memebros efetivos da Advocacia-Geral da União o_ Corregedor-Geral, os Corregedores-auxiliãfes~ os Procuradores Regionais e os Procuradores-chefe:s:
. .... §2° O Presidente daRepública pode delegar ao AdvogadoGeral di União competência para prover, rio-s termo"s da lei, os demais cargos, efellv_Os e ~m_c:omiss_ão, da instituiç~o.
Art. 50. Aplica-se ao Advogado-GeraL'daUnião, ao Procurador-Geral da União, aO Consultor-Geral da União, aos Consultores da UníãQ e aos Con-sultores Jurídicos, no que couber, o
Capítulo IV do Título-desta Lei Corriplmentar.
Arty. 51._ .c\9~ !ítJJl~~ -~e ~gos de confiança, sejma de na- tureza especial 0-u Comissão, da AdvocaCia-Geral da União, assim
cmo aos Membros efetívos desia é v·edado mãnter, sob _sua chefia
imediata, parente cons_angüfneO ou afim, em linha reta ou colateral, até o segundo grau, bem assim como côiijuge ou compailhciro.
Art. 52. -os 'mérhbros e servidores da Advocacia-Geral da
união detêm identificação funcional específica, confOrme modelos
preVistOs ein seu Regü~ento Interno.
TÍTUl-O VII ..

Das Disposições Transitórias
Art. 53. É extinto o cargo de Consultor-Geral da República,
de natureza especial.
Art. 54. É criado, com natureza especial, o cargo de Advogado-Geral da União.
Art. 55. São criados, com a natureza especial; os cargos de_
Procurador-Geral da UIÍião, Procurador-Geral da Fazenda Nacio---
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na1, Consultor-Geral da União e de Corregedor-Geral da Advocacia cfu. União, privativos de Bachã.rcl em Direito, de_etevado saber
jurídico e reconhecida idoneidade, com dez a1_1os de prática forense
e maior de trinta e cinco anos.
Art. 5.6. SãO extintOs os cargOs- enl. comiSSãOde-:ProcuradorGerai da Fazenda Nacional e de Secretário-Gerai da ConsultoriaGeral da República.
Art. 57. São criados os cargos de Secretário~Geral de Co~:.
tecioso e de Secretário-Geral de Consultoria, de natureza especial,
privativos de Bacharel em Direito que réúna ãs condições estabelecidas noi art. 55 desta Lei Complementar.
Art. 58. Os cargos de Consultor Jurídico são priVatiVos de
Bacharel em Difeilo de pfovada capacidade e experiência , e reconhecida idoneidade, que tenham cinco anos de prática forense
Art. 59. (Vetado)
Art. 60. (Vetado)
Art. 61. A opção, facoltada pelo § 2• do art. 29 d9 Ato das
Disposições Corislitüdonâis Trai1sitõiiâs da Constituição Federal,
aos Procuradores da República, deve ser manifestada, ao Advogado-Geral da União, no prazo improrrogável de quinZe dias, contado da publicação da lei prevista no parágrafo único do art. 26 desta
Lei Complementar.
Art. 62. São criados, no Quadro da Advocacia-Geral_ da
União, seiscentos cargos de Advogado da UÕião, providos mediante aprovação em concurso público, de provas e títulos, distribuídos entre as categorias, na fonna estabelecida no_ Regimento
Interno da Advocacia-Gef3J dl:i Uiüão. § 1° Cabe ao Advogado-Geral da União disciplinar, em ato
próprio, o primeiro cóncw'So públicO de provas e tftulos, destinado
ao provimento de cargos de Advogado da União d T CategOria.
§
O concursos público a que s·e- refere o parágrafo anterior deve ter o respectivo edital publicado nos sessenta dias seguintes à posse do Advogado~Geral da União.
_
Art. 63. Passam a integrar o Quadro da-AcfVOCãcia-Geral da
União os cargos efetivos das atividades-nlCio da Consultoria-Geral
da República e seus titulares.
Art. 64. Até que seja promulgada a lei prevista no art. 26desta Lei Complementar, ficam assegurados aos titulares dos cargos efetivos e me comissão, priva1tVOS
"Bachírrel em Direito,
dos atuais órgãos da Advocacia COnsultiva da União, os vencimentos e vantagens a que fazem jus.
Art. 65. (Vetado)
Art. 66. Nos primeiros dezoito meses de vigência desta Lei
Complementar, os cargos de confiança referidos no§ 1° do art. 49
podemn ser exercidos por Bacharel em Direito não ini6gfante das
carreiras de Advogado da União e de Procurador da Fazenda Nacional, observados os requisitos impostos pelos arts. 55 e 58, bem
como o disposto no Capftulo IV do Título lll desta Lei Complementar.
Art. 67. São interrompídos, por trinta dias, oS prazos em favor da União, a partir da vigência desta Lei Complementar.
ParágrafO único. A ínterrupç.ão-'iireVísia nõ caput deste ã.rtigo não se aplica às causas em que as autarquias e as ft.illdações públicas sejam autoras, rés, asSiStentes, oponentes, recorrentes e
recorridas, e àqueles de competência da Procuradoria-Gefai da Fazenda Nacional.

zo
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Art. 68. (Vetado)
art. 69. O Advogado-Geral da União poderá, tendo em vista
a necessidade do serviço, designar, excepcional e provisoriamente,
como representantes juduciais da União, titulares de cargos de
Procurador da Fazenda Nacional e de Assistcmte Jurídico.
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Parágrafo_ único. No prazo de dois anos, cont?Jldo da publicaçãO cte"sta Lei Complementar, cessará a faculdade prevista neste
artigo.
Art. 70. (Vetado)
Art. 71. (Vetado)
Art. 72. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicaçãO.
Art. 73, Revogam-se as -dispo-sições cm contrário.
Brasília, 10 de fev.ereiro de 1993, 172° da Independência c
105° da República. -Itamar Franco.
MENSAGEM W 573, DE 8 DE SETEMBRO 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 Ex~
posição de Motivos Interininisterial dos -Senhores Ministro de Estado de Minas e Energia, e Ministro de Estado Chefe da Secretaria
da Administração Federai da Presidência da República, o texto do
projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a instituir como
Autarquia o DepartamentO Nacional de Produção Mineral DNPM
e dá outras providências".
Brasília, 8 de setembro de 1993.
EXPOSIÇÃO- ..DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL W 95
MME/SAF DOS SENHORES MINISTRO DE ESTADO~ DE
MINAS E ENERGIA E MINISTRO DE ESTADO CHEFE
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ffiDERAL DA
PRESID~NCIA DA REPÚBLICA
Excelentíssimo Senhor Presidente d-a República
Encaminhamos a Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei
que objetiva instituir como autarquia vinculada a este Ministério, o
Departamento Nacional da Produção Mineral- DNPM, hoje Unidade Organizacional da secretaria de Minas e Metalurgia do Ministério de Minas e Energia, com competências e atribuições que
visam promover, controlar e fiscalizar as atividades _do setor mine~
ral brasileiro, previstas na Constituição Federal nos Códigos de
Mineração, de Águas Minerais e legislação complementar e correlata.
2. O _DNPM foi criado em 1934, inicialmente na estrutura
do Ministério da Agricull;ura, passando a interegrar. a partir de
1961, o antigo Ministério das Minas e Energia até abril de 1990,
quando foi absorvido pelO extinto Ministério da Infra-Estrutura.
Com a reform_a de 9 de abril de 1992, foi criado o Ministério de
Minas e Energia e 9 DNP~integrado à sua estrutura.
3. Entre as suas atribuições, responde pela fiscalização da
pesquisa, da produção e comercialização de bens minerais em todo
o território nacional. Registra todas ás cOncessões mjnerals e todas
as empresas de mineração_._ Fornece subsídios e traça _es_tratégias
para o estabelecimento da política mineral, assim como executa
ações a ela correspondentes. Acompanha o desempenho económico do setor, elaborando estatísticas e diagnósticos da indústria,
além de acompanhar o desenvolvimento da tecnologia mineral e
diligenciar os aspectos relacionados ao meio ambiente e a segurança do trabalho.
4. A indústria mineral brasileira atravessa um momentO crítico. No início da d~c.ad~ de 80 os investimentos em prospecção
alcançaram mais de 206 iniihões de dólares/ano, enquanto que: em
1991 não ultrapassaram 50. milhões de dólares, a,carrçt_ando grave
atraso na geração de novas jazidas e diminuindo, em conseqüên-
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cia, o valor do Produto Mineral Brasileiro, que apresenta persistente queda nos últimos anos. No mesmo pcfíodo," o investimento
em novas minas foi reduzido em 40%.
-5. Esta grave conjuntura tem que ser superada, indubitavelmente. Como componente indispensável à alteração deste quadro
está a atuação do DNPM, que deve ser otimizada de forma a alavancar a amplitude c a operacionalização dos seus serviços, incrementando a sua ação de fomento junto aos investidores do setorreais e potenciais - propiciando-lhes elementos e informações
tempestivas e eficazes, que minimizem as possibilidades de riscos
e incertezas, tornando o setor mineral mais atrativo como fonte de
investimento e segmento de atividade_econômica viável, de produtividade e retomo assegurados.
6. Para tal, esta ação de fomento deve ser muito bem exercida, através do controle de áreas de pesquisa da garantia dQ direito
de prioridade de acesso ao subsolo da elaboração de maPas geológicos· edição de publicações técnicas,- divulgação de infonmi.ções
atualizadas e precisas da economia mirierardã fofmulação da política de desenvolvimento para o setor mineral e da execução de
ações e ela correspondentes,
bem como através da orientação à
comunidade sobre as técnicas mais eficientes de aproveitamento mineral fiscalizando a lavra ambiciosa oU clandestina, impedindo a sua ação dilapidadora do património nacional
combatendo o contrabando de substâncias nobres de alto valor
unitário.
7. A agilidade operacional do Deparúimento Nacional da
Produção Mineral- DNPM fundamental para que o _setor mineral
possa produzir adequadamente, passa pela autarquização deste Órgão. Conforme ensina HEL Y LOPES MEIRELLES (in Direito
Administrativ-o Brasileiro, 1311 ediÇão), "ãs ·aUtarquias prestam-se a
realização de quaisquer serviços públicos típicos, própflõS do Estado, mas são indicadas especificamente para aqueles que requeiram maior especidização -ou imposição estatal e que
conseqüentemente exijam organização adequada, autonomia de
gestão e pessoal especializado, liberto da burocracia comum-das
repartições centralizadas".
8. Com esta conformação estrutural poderá o DNPM, certamente, imprimir mais celeridade à -condUção do conjunto de atribuições de sua alçada, dentre elas a outorga de autorizações de
pesquisa e a aprovação de projetas de concessão de lavra, incrementando com segurança o desenvolvimento da produção de ri~
quezas minerais e contribuindo significativamente para a geração
de novos empregos.
9. A produção miri-erã.l brasileira, incluindo os energéticos, é
da ordem de US$12 bilhões anuais, estimando~se, aillda a existêOcia de uma produção informal da ordem de US$2 bilhões. Com
uma fiscalização mais eficiente e com a regõlai'ização dessas ati vi~
dades seguramente haverá uma aumento_ expressivo na arrecadação de impostos contribuindo para as contas nacionais.
10. Mais relevante, no entanto, é o valor alcançado pelos
produtos derivados da primeira transformaÇão manufatureifiJífl~
dustrial desses bens US$43 bilhões, aproxiinadaril.ente 10% do
Produto Interno Bruto~PIB, demonstrando que a atividade.de míneração tem poderosa ação multiplicadora e induz, à montante e à
jusante, inúmeras out.rãs operações de suporte e de· coOSuffio. Adicionalmente é fator de interíorização de "progresso ngada indelevelmente ao passado e ao futuro do Brasil.
II. Ressalta-se, Excelentíssimo Senhor Presidente, que ape~
sar destes números expressivos, a indústria mineral é ainda um
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segmento reprimido da economia nacional, quando cotejado com o
enorme potencial do nosso subsolo, reconhecido entre os mais privilegiados do mundo. A aÇão do Estado, através de um DNPM
mais ágil e eficíente faVOrecerá ilTtediatamente um nú!JhÕr desem~
penho do setor, acarretando aumento de exportações, estímulo à
industrialização e um resultado social mais expressivo em razão da
interiorização piópría dos investimentos em mineração e do cresci~
mente da oferta de empregos.
12. A elevação q.o nível de gerenciamento do setor min_eral
brasileiro, resultante dã instituição da autarquia, ocorrei"á com di~
minuto aumento de despesa no presente exercício. Este aumento
será compensado num prazo muito curto, pelas razões expostas,
principalmente pela expansão ~a arrecadação da Compensação Financeira pela ExploraÇão de- Recursos Minerais e outras fontes
próprias de arrecadação, desonerando o Tesouro Nacional de uma
parcela significativa dos gastos de custeio deSta autarquia.13. No art. SO, pã.rágratõ único, do diploma legal proposto,
ao tratar das receitas da autarquia, fica assegurada a cota-parte -da
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
ao Ministério de Minas ·e Energia que a repassaiá integraiinenle ao
Departamento Nacional da Produção Mineral.
Impõe-se, portanto, a modernização do DNPM. dotando~o
de uma estrutura mais ãg"il, autônoma e compatível com suas atriw
buições legais, mediante a·i.úilíi:"ação de recursos materiaís <Üualizados e de servidores tecnicamente treinados e- recomp-ensados
adequadamente Pelos Seus serviços. A .autarquização colima-se
como o mais ajUstado illodelo '3dministrativÓ para a efiCiente g"estão do património minefal e justifica-Se até pela comparaÇão com
outros órgãos do Governo que desenvolvem funções assemelha~
das, que nesta modalidade encontraram seu melhor perfil.
Respeitosamente
Paulino Cícero de Vasconcellos, Ministro de Estado de
Minas e Energia- Romildo Cahim, Ministro de Estado Chefe da
Secretaria da Administração Federal.

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL
W 95- MME/SAF, DE

I. Síntese do problema ou da situação que reclama providências:
- -Necessidade de prover o Departamento Nacional da Produ~
ção Mineral - DNPM de maior autonomia c agilidade, visando
elevar o seu nível de gerencimento do Setor Mineral Brasileiro.
2. Soluções c providências contidas no ato normativo ou na
medida proposta:
Autoriza o Poder Executivo a instituir o DNPM sob a fomm
de autarquia, extinguindo~se o DNPM da administração direta do
Ministério de Minas e Energia.
3.- Alternativas existentes às medidas ou ates propostos:
A alternativa existente é parcial, qual seja reestruturar o
DNPM como órgão central de direção superior resgatando-se sua
representatividade regional.
4. Custos
Haverá um diminuto aumento de despesas no presente exer~
cício da ordem de CR$1.638.477,40 miVmês em face da criação
de cargos comissionadOs e funções gratificadas indispensáveis,
principalmente à reabilitação da autonomia administrativa, financeirã ejurídíca do Orgão.
5. Razões que justifiquem a urgência:
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Retomar o desenvolvimento do setor mineral com a geração
de novos empregos, bem como aumentar o Produto Mineral Bruto
(PMB) nacional com ações imediatas de governo.
6. Impacto sobre o meio ambiente:
_ ..
___ . . .
Positivo, pois o órgão terá me.lhores condições de fiscalizãr
a atividade mineradora conjuntamente- corri Os deniãis ófgãos s_etoriais. A mineração se executada de forma predatória pode Se-tornar
uma ação altamente danosa ao meio-ambiente.
7. Síntese do parecer do Conjur do Ministério de Minas e
Energia:
A propositura revela inteira r6gllJafidade e aptidão jurídica
aos fins pretendidos..
Responsável pelo parecer: Glauco de_ Medeiros Consultor

Jurídico do MME.
À Comissão de ConstituiçãO Justiça e Cidadania
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nô 15, DE 1994
(N" 4.218/93, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente ctà República)

Autoriza o Poder Executivo a doar quinze
aeronaves A-122-A (T-23) à Força Aérea Boliviana.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I o Fica o Poder Executivo, atraVés

2.,Ap6s minuCioso estudo, cOordenado pelo Estado-Mai~r
da Aeronáutica, com a participação do DePartamento de Aviação

Civil (DAC) e do Comando Geral da Força Aérea Boliviana, foi
oficializada, através de troca de correspondências entre os Estados-M_aiores das duas Forças, a intenção do Ministério dfl, AeronãutiCa e o inté!esse·· da Força AÚea Boliviana lluma- eV-entual
doação de 15 (quinze) aeronaves T-23.
_
3. Em_ razão da existêpcia_. no mefcado, de outras aeronaves
mais modernas, de baixo preço e reduzido custo operacional, uma
avaliação prévia demonstrou que as aeronaves T-23 têm um valor residual que não compensa. economicamente, a sua alienação, por se
tratar de material fabricado há mais de vinte anos e de uso exclusivo
no treinamento prifo.áiió --de i)i16t0s. ESSas a~TÕnaves foram recolhidas ao Parque de M3.terial Aeronáutico de Lagoa Santa.
4. Por outro lado, a estocagem desse material acarreta a
utilização de instalações _e o çlispêndio de recursos por parte do
Ministério da Aeronáutica. Acrescente-se que as aeronaves serão ôoadas no estado em que se encontram e as despesas com
seu traslado serão cobertas pela Força Aérea Boliviana, instituição com a qual o Ministério da Aeronáutica e a Indústria AeronJutica Brasileira vêm mantendo estreitas relações desde longa·

datã..
do Minist'erio ela

Aeronáutica, autorizado a doar à Força Aérea Boliviana quinze
aeronaves de treinamentO primário, áe fabricação nacional, tipoAerotec A-122-A, designação militar T-23 _(uirapuru), acionadas

poT motor Lycoming 0-320, recolhidas de aerocJubes brasileiros.
Art. zo As aeronaves serão doadas no estado em que se encontram e as despesas com o seu traslado correrão às expensas da
Fõrça Aérea Boliviana.
Art. 3° A doação de que trata esta lei será feita mediante termo lavrado perante o chefe do órgão competente do Ministério

dã

Aeronáutica.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N" 663, DE 7 DE OUTUllRO DE 1993
DO PODER EXECUTIVO
Senhores Membros do Congresso N ãcional,
_
. ·Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, submeto à
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex_:.

posição de Motivos dos Senhores Mirústros de Estado das Relações
Exteriores e da Aeronáutica, o texto do projeto de lei que "Autoriza o

Poder Executivo a doar quinze aeronaves A-122,A (T-23) à Forçil
Aérea Boliviana".
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Brasília, 7 de outubro de 1993
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 6 INTERMINISTERIAL, DE 17
DE SETEMBRO DE 1993, DOS SENHORES MINISTROS
DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES E DA AERONÁUTICA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Levo ao· conhecimento de Vossa Excelência que, ao final do
ano de 1988, por o-casião de visita oficial do Chefe do Estado
Maior da Aeronáutica do Brasil à Força Aérea Bol_iviana, aquela
Força manifestou interesse em receber, por doaçã?•- aeronaves do
tipo T-23- Uirapuru, do acenro do Ministério d~ Ae~onáutica, qUe
seriam recollúdas de aeroclubes brasileiros, em decorrência da
substituição dessas por aeronaves in,aiS mOaernas do tipo Aero
Boero, modelo 115-Trainer, adquiridas da Argentina, pela União,
através do Ministério da Aeronáutid -

5. Os estudos elaborados no âmbito do Ministério da Aeronáutica e Ministério das Relações Exteriores levaram a recomendar a doação de 15 (quinze) aeronaves à Força Aérea Boliviana
pelas razões que se segvem:
a) por contarem com aeronaves maiS inodernas e mais econômicas, os aeroclubes brasileiros estão devolvendo 35 (trinta e
cinco) unidades desse tipo. Pela mesma razão, não há interesse do
Miriistério da Aeronáutica em manier tais aeronaves em seu acervo. Além disso, ressalte-se que a sua estocagem implica custos
adicionais de vulto;
b) o elevado custo de recuperação e manutenção reduzem o
valor residual dessas ~eronaves. não compensando economicamente a sua alienação;
c) por outro lado, a doação, se viabilizada, servirá de reforço ao bom relacionamento bilateral entre o Brasil e a Bolívia no
contexto sul-americano~ estreitando os laços de cooperação militar, tão necessários na atual conjuntura intemacioílál.
6. Pelo exposto, submetemos a Vossa Excelência o incluso anteprojeto de lei para ser enviado ao Congresso Nacional e
que, transformado em lei, possibilitará a doação pretendida.
Respeitosamente,
Celso Luiz Nun~ Amodl_ll, Ministro das Relações Exteriores - Lélio Viana Lô~o. Ministro da Aeronáutica.

e

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DA
AERONÁUTICA
N" 6/INT, de 17 de setembro de 1993
I. Síntes<;: do problema ou da situação que reclama providênCiaS:
Aeronaves T~21 Uirapurude elevado custo de recuperação e
manutenção, que causam, de.spesas de estocagem à União.
2. Soluçõ~s e providências contidas no _ato normativo ou na
medida proposta:
Proposta de doação de 15 (quinze) aeronaves sem ônus para
a União, à Força Aérea B~liviana.
3._Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:

890 Terça-feira 1"

Março de 1994

Diário do Congresso Nacional (Seção ll)

Não há outra alternativa para o assunto que sejã tão conve- visão), com firis exclusivamente educativos, na ddade de Porto
niente e oportuna.
· ·· ·
. Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. · · -·- · · .......
4. Custos.
2. O pedido de renovaçãO eilcontra-se devidamente instruí·
Não há custos envolvidos para a União.
do de ;;te_ordo com a legislação em vigor e a estação está funcio5. Razões que justificam a u:fgência:
llando dentro das características técnicas a ela_atribuídas por este
A permanência das aeronaves no acervo da União constitui
ministério.
dispêndio desnecessário.
3. Nos termos do-§ ~o do art. 223 da Constituição, ó at9 de
6. Impacto sobre o meio ainbiente:-~en()vação somente produzirá efeitos legais após deliberação do
A matéria não se relaciona com o meio ambiente.
Congresso Nacional, a quem deverá ser remetido o processo admi7. Síntese do parecer do órgão jurídico:
Dentro da visão jurídica não se vê qualquer óbice à viabili- nistrativo pertinente, que eSta acompanha.
dade de doação dessas aeronaves.
4. EStas, Senhor Presidente, as minhas considerações aresÀ Comissão de Relações ExieriOres e ve[eSa Na- ~ito do mencionado projeto de decreto; que submeto à elevada
conSideração de Vossa Excelência.
ciorial.
Respeitosamente, '
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 6, DE I994
Affonso Alves de Camargo Netto, Ministro de Estado dos
(N" 315/93, na Câmara dos Deputados)
Transportes e das Comunicações.

Aprova o ato que renova a autorização deferiw
da ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul,
atr~vés de sua Secretaria de Educação e Cu1tura, e
posteriormente transferida à Fundação Rádio e Televisão Educativa, para explorar serviço de rad.iodifusão.de sons e imagens (televisão) na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
-

MINFRA-SECRETARIA NAPJONAC CE COMUNICAÇÕES

~ ~-- Fi~lizac!io dat

O Con-gresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere o DeCieto s/n°,
de 30 _de_ julho dç 1992, que renova a autorização deferida ao Governo do Esta'do do Rio Grande do Sul, através de sua Secretaria
de Educação e Cultura, e posteriormente transferida à Fundação
Rádio e Televisão Educativa, para explorar, pelo prazo de 15
(quinze) anos, a partir de 10 de dezembro de 1989, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Art.
Este decreto legislativo entra em Vigor--na data de
sua publicação.
Mensagem n° 427
Senhores Membros do COngresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso xn, combinado com o § 1o do
art. 223, da Constítuição Federal, submeto à apreciaÇãO do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição -de Motivos_ -do Senhor Ministros _de Estado dos Transportes e das Comunicações, o
ato constante do Decreto que "Renova a autorização deferida ao
Governo-do EStado do Rio Granae do Sul, através de su-a Secretaria de Educação e Cultura, e posteriormente transferida à Fundação Rádio e Televisão Educativa, para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão}, coni- fins exclUsivamente educativos, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul".
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MINISTÉRiO DOS 1RANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES
EM No 148/92
.
Excelentfssímo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o incluso projeto de decreto de renovação do prazo
de vigência da autorização da Fundação Rádio e Televisão Educativa, para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagells (tele-
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PROJETO DE DECRETO LEGISCA'r!VoN• 7,DE 1994 ..
(N" 308/93, na CâhiaridosDeputados)

Aprova o ato que renova a outorga deferida à
Rádio Cultura de Timbó Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão Soiiora ·em -Orida média na cidade de
Timbó, Estado -de Santa Catarina.

Março de 1994

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, da Constitriição, e nos ter~
mos do art. 6°, iridsõ I, do Decreto n° 88.066, de janeiiO de 1983,
e tendo em vista o que consta do Processo n° 2910"6.000431/90,
Decreta:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com -o art. 33~ 3o., da Lei
n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 24
de novembro de 1990, a outorga deferinda à Rádio Cultura de
Timbó Ltda., pela Pportaria n• 250, de 20 de novembro de 1980,
tendo a entidade paSSadO à cofldição de concessionária nos termos
do art. 106 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n• 52.795, de 3i de outubro de 1963, para expiOrar, senl direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sOnora em onda média, na cidade de Timb6, Estado de Santa Cata~

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprOVadO Oito a· que Se- iefere-ODecreto s/n°,
de 4 de agostp de 1992, que renova, por 10 (dez) anos, a partir de
24 de novembro de 1990, a outorga deferida à Rádio Cultura de
Tirn.bó Ltcia.,-para explorar, sem direito de exclusividãde, serviço
de radiodifusão sonora em onda médiã nã cidade__d_e__Timbó, Estado de Santa Cátãtína. - ·· -' Art. 2° Este decreto legislativo en-tra em vigor na data qe
. Parágrafo único.
execução. do" serviço de radiodifusão,
sua publicaçãO.
-cuja 'outorga é renovada por este decreto, reger~se~á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulaMENSAGEM N" 451, DE 1992
mentos.
Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliSubmete à apreciação do Congresso_ Nacioruil
o ato constante do Decreto que "renova a outorga de- beração do Congresso Nacional, nos termos do § 3o do art. 223 da
-ferida à Rádio CultUra de Tilitbó Ltda., para expio~ ConStituição.
Art. 3° Este decreto .entra em vigor na data de sua publica~
rar serviço de radiodifusão sOriOraen:COnda média,
ção.
na cidade de Timbó, Estado de Santa Cittarina''. ·
Brasília, 4 de agosto_ de 1992~ I71o da Independência e 104°
Senhofes Membros do COngresso Nacionaf:
.
_
da República.
Nos texmos do art. 49, inciso xn. Combinado com o§ 1° do
art. 223, da C.onstituiÇãô Federal, sUbmeto à apreciação do Collgresso Nacion'al, acompanhado _de ExpoSição- de Mõtivos do Se•
· R AD
LTD
nhor Ministrõ~de Estado dos Transportes_ e das ComuniCãÇõeS, O
~~!lU• ll~lilÓ :<.ooll•(•t«u<-< _ llt.,.l
11,
ato constante do Decreto que "renova a Outorga deferida à Rádio
Cultura de Tiriibó Ltda., para explorar serviço de radiodifuSão sõ~
nora em onda média, na cidade de Timbó, Estado de Santa Catari~
LAUDO :D-% V!STOR!A
na".

-nna.

•

. - . -· -·

A:

I~'~ ~.: ~~:~1:~~.:~:~: ,~,~. ~. .

-

o

n

____ --~!a~ijia, 4 de agosto de 1992.
EXPOSIÇÃO D~O"'rJVOS"N•168/92.DE 14 DE JULHO DE
1992 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇiJES ..,_ .. .
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o incluso projeto de decreto de renq_vação do prazo
de vigência da concessão outorgacJa à Rádio CUltura de Timbó
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina.
2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruído de acordo com a legislação em vigor Ç- a estãÇão--está funcionando dentro das características técnicas á ela atribuídas por este
Ministério.
3. Nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição, o ato de
renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacjonal, a quem deverá ser remetido o processo administrativo pertíõente, que a esta aCompanha:
·
4. Estas,- Senhor Presidente, as minhas consíderações a respeito do mencionado projeto de decreto, que submeto à elevada
consideração de Vossa Excelência.
RespeitoSamente, Affonso Alves de Camargo Netto, Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações.
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(À Comissão de Educação)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 8, DE 1994
(N" 303/93, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato·que renova a pennissão outorgadu à Rádio Cultura de Paulo Afonso Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Paulo Afonso, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 72,
de 22 de junho de 1992, que renova a permissão outorga à Rádio
Cultura de Paulo Afonso Ltda. para explorar, pelo prazo de 10
(dez) anos, a partir de 6 de julho del989, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão Sonora em freqüência modulada na
cidade de Paulo Afonso, Estado da Bahia.
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PROJETO DE DECRETO"LEGISLATIVO N" 9, DE 1994
(N" 301193, na Câmara dos Deputados)

Aprovado o ato que renova a concessão outor~
gada à Rádio e TV Tapajós Ltda. para explorar serviçõ de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
cidade de Santarém, Estado do Pará.
O Cói:tgresso Nacional decreta:

Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n, de
30 de julho de 1992, que renova, por 15 (quinze) anos, a partir de
3 de setembr_o_de 1991, a concessão outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda . para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e inlagens (televisão) na cidade de Santarém,
Estado do Pará.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
,---

/
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(A Comissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994
(N" 297/93, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Thiesen para executar serviço de radiodüusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 50,
de 9 de dezembro-de 1992, que outorga permissão à Fundação Pe.
Urbano Thiesen para executar, pelo prazo de lO (dez) anos, sem
direito de exclusividade,- SerViçO de raaíodifu.São -SoflorâeriíJreqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cldade
de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.

Art.

zo Este decreto legislativo

sua publicação.

entra em vigor na data de

Março de 1994
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(À Comissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994

(N" 265/93, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à S. A. Rádio Verdes Mares para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqUência mudolada na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria D0 65,
de 22 de junho de 1992, que renova, por 10 (dez) anos, a partir de
14 de abril de 1985, a permissão outorgada à S. A. Rádio Verdes
Mares para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
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(À Comissão de Educação)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'12, DE 1994
(N' 319/93, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à Funda~
ção Cultural Cruzeiro do Sul para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 49,
de 9 de dezembro de 1992~ que Outorga ·permíssao à Fundação
Cultural Cruzeiros do Siil para exeCutar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqUência ·modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo.
Art.
Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
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Redação final do Projeto de Decreto Legislati17, de 1993 (n° 139, de 1991, na Câmara dos

Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a- redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n• 17, de 1993 (n" )39, de 199), na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre o Funcionamento do Escritório da Secretaria-Geral da Organização dos Esta-

dos Americanos, suas Obrigações, Privilégios e Imunidades,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a
Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, em
Brasília em 23 de fevereiro de 1988.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de fevereiro de 1994. Humberto Lucena, Presidente Nabor Júnior, Relator- ChagasRodrigues - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N" 65, DE 1994

Rcdação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 17, de 1993 (n" 139, de 1991,
Deputados).

na

Câmara dos

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N",

DE 1993

_Apr!lv:a _o_ tt!.xto _do _Aç~>rdo sob r~ _Funcionamento do Escritório da Secretaria-Geral da Organização
dos Estados Americanos, suas Obrigações, Privilégios e Imunidades, celebrado entre o Governo da República Federath'a do Brasil e a Secreiaria-Geral da
Orgailização dos Estados Americanos, em Brasília,
em 23 de fevereiro de 1988.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I o É aprovado o texto do Acordo sobre o Funcionamento do EscritóriO da Secretaria-Geral da Orgimii:ação dos Estados Americanos, suas Obrigações, Priv-ilégios e Imunidades,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a
Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, em
Brasília, em 23 de fevereiro de 1988.
Parágrafo único. São sujeitos à aproVaÇão do Congresso
Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajUsteS complementares que, nos
termos do art. 49, I, da Constituição- Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patriniônío nacional.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expediente
lido vai à publicação.
Os Projetas de Decreto Legislativo de n°5 6_ a_ 12, de
1994, lidos_ anteriormente, terão tramTfãÇãb com -prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos dos arts. 223, § 1°, e
64, § 1°, da Constituição, combinadoS- com o art. 375 do Regimento Interno.
De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, as
matérias poderão receber emendas pelo prazo de três dias perante
a Comissão de Educação.
Sobre a mesa,p~ojeto que será lido _pelo Sr. 1° Secretário.
É lido_o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 32, DE 1994

O Congresso Nacional Decreta:
Art. I" O art. 383 do Regimento Interno do Senado Federal
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, passando o
atual parágrafo únrCõ-a sef o § I 0 ;
"Art. 383. . ........ " ..................... " ... ..

§ I 0 _ A manifestação do Senado e das Comissões sobre escolha de chefe de niiSs-ão díplomática de caráter permanente será
procedida em sessão e reunião secretas.
§ 2° Os chefes de missão diplomática que estiverem servindo no exterior em postos do Grupo A, conforme classificação do
art. 14 da Lei n• 7.501, de 27 de junho de 1986, deverão apresen·
tar, anualmente, relatório escrito e oral de suas atividades perante a
ComissãO de Relações Exteriores do Senado Federal.
---- § 3°-05 chefes de missão diplomática que estiverein servindo em postos dos Grupos B e C, conforme classifiCação do art. 14
da Lei n° 7.501, de 27 de junho de 1986, apresentarão o relatório
de que trata o parágrafo anteriOr a cada dois anos."
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Rev_ogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O Itamaraty cqnstitui uma das poucas instituições brasileiras que gozam de reconhecimento no terreno éticO e, graças a seus
mecanismos de ascensão profissional, está relativamente" imune ao
nepotismo e patrimonialismo. Justamente por essa razão, seus
membros estão mais que aptos a construir uma imagem boa e eficiente do nosso País quando em serviço no exterior. O novo papel
da diplomacia no mundo, principalmente no que concerne ao mundo industrial e comercial, requer de nossos- embaixadores a defesa
cada vez mais marcante dos interesses e das causas nacionais. Estes profissionais não podem jamais ficar omissos ante a necessidade de preservação da imagem do Brasil_lá fora, sobretudo quando
episódios negativOs aqui ocoiridõs possam conduZir a comunidade
internacional a uma equivocada idéia de sermos uma nação sem
prespectivas, onde só a corrupção e o atraso campeiem. Essa idéia
precisa ser neutralizada, para se evitar uma possível deterioração
da nossa imagem no cenário internacional.
Outrossim, o pãfs que pretende ser moderno e capaz de ocupar lugar de destaque na economia mundial necessita de seus representantes diplomáticos uma atuação firme em unfssOmo com a
realidade internaciOrial, baseada em princípios progressistas e voltada para os objetivos de modernização.Essas razões nos levaram à apresentação da presente proposta; cremos que, se aprovada por nossos ilustres pares, irá auxiliar o Brasil na sua incorporação na noVa ofdein mundial de forma
mais eficaz, na medida em que exigirá uma periódica prestação de
contas de seus representantes diplomáticos perante uma das Casas
do Legislativo, Poder por excelência responsável pela intervenção
em todas as fases do processo político.
Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1994. - Odacir Soa-

res.
LEGISlAÇÃO CITADA
REGULAMENTO 1N1ERNO DO SENADO

Art. 383. Na apreciação do Senado soóre escolha de autoridades, observar-se-ão as seguintes normas:
a) a mensagem, que deverá ser acompanhada de
amplos esclarecimentos sobre o candidato e de seu cur-
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riculum v\tae, será lida em plenário e encaminhada àcomissão competente;
b) a comissão convocará o Ca:ãOídato pa_r?-. em
pra?.O estipulado, não iriferior fi tfês dias; OUVi-lo e·m argüição pública, sobre assuntos pertinentes ao desempenho do cargo a ser ocupado (Const., az:t:._ 5_2, III);
c) a argUição de candidato a che-fe de missão diplomática de caráter permanente será feita em· reunião
secreta (Const., art. 52, IV);
d) além da argUição do candidato e do disposto
no art. 93, a comissão poderá realizar investigações e requisitar da autoridade competente informaçõe-s -_complementares;
- -e) o relatório deverá conter dados súbi-e Ocandidato, passando a constituir pareCer crun _o resultado da
votação, aprovando ou rejeitài1do o nome ind.icato; f) a reunião será pública,_ serido ª_votação proce:.;
dida por escrutíriiooSecretõ, vedadas declaração ou justificação de voto, cxceto quanto ao aspecto legal; .
g) o parecer será apreciado pelo Plenário em ses~
são pública, sendo a votação procedida por e~~rutínio
secreto;
h) a manifestação do Senado será comunicada ao
Presidente da República, consignando-se o resultado da
votação.
Parágrafo único. A manifestação do..Senado e das.romissões sobre escolha de chefe de missão diplomática de cw:áter perma~
nente será procedida em sessão e reunião séCretás.
....................... ~··--·······~·"'•:-.~~ ... ~ •• .-••• ~,... •••..,.; ... ,.IW-.'W-.~•..m.u..;------=;;:::••••• ::;

LEI N" 7.501, DE 27 DE JUNHO DE 1986
Institui o regime jurídico dos fuo,cionárjos do Serviço Exterior e dá outras providências.
Art. 14. Os postos no exterior serão classifiCidos, para fins
de movimentação de pessoal, aos grupos A, B e C, segundo o grau
de representatividade de missão e as condições específicas de vida
na sede.
§ 1° A classificação dos postos em grupos far~se-;1, ritediante ato Je Ministro de Estado dos Relações Exteriores, por proposta
apresentada pela Comissão de CoordenaçõeS. § 2° Para fins de aplicação do disposto nos arts. 45, parágrafo único, 47 e §§, 48 e §-§ destã iei, prevalecerá a classificação estabelecida para o posto de destino na data da publipação ·do ato
que remover o funcionário. 0~--0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O projeto será
publicado e, em scguicta,''ficará sobre a rnesá ctÜrante cméO SesSões
ordinárias, a fim de receber cmelldas, nos temias do árt::4ói, § 1°,
do Regimento Interno. Findo esse prazo, será desPachado- às- Co_
missões competentes.
- --------- -~:Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo -Sr. 1o Secre~
tário.
É lido o seguinte

REQtlF"lMENTO N' 100, DE 1994
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 43, Inciso I, do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro sejam justifiCadas as faltas às Sessões do
Senado, ocorridas no período de 16 a 24 de feverei-ro do corrente
ano, por motivo de doença. conforme laudo
anexo, emifiâo
pela Subsecretaria de Assistência Médica.
Termos em que pede deferimento,
Brasília, 24 de fevereiro de ~994.- Senador.LÕurival Bap~
tis ta.

em
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requerimento está devidamente instruído com atestado médico previsto
no art. 43, inciso I, do Regi__Ó1ento Inte!no.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicita~
da.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa,
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° SeCretário. ·
·
São lidos os seg~intes:
REQUERIMENTO N" 101, DE 1994
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos -do aft. 13, § 1°, do Regimento Interno
do Senado Federal, seja considerada como licença, minha ausência
dOs tiãbalhos deMa Casa no dia 25 do corrente mês, quando estarei
participando, cómo palestrante, de "Almoço de Idéias", evento de~
senvol vido pela ADVB/SC, em FlorianópoUs~ conforme cópia do
Convite em anexo.
·
_
Sala eras SeSsões, 24 cie fevereiro de 1994. - Senador Esperidião Amin.
Ofício n' 14194
Exm0 Sr.
Senador ESJ)efldião Aiiiin
Brasília- DF

---·--·-·--

.....--"-o Prezado Senhor,

Aditando contatos mantidos pela Diretoria de Ev~ntos desta
entidade, oficializamos conVite para participaçãQ_ P~ V. Ex• no
evento mais tradicional desenvolvido pela ADVB/SC, ou seja, o
"Almoço de Idéias", oportun:idade em que se reúne uma platéia
constítuída pela classe empresarial e política de Santa Catarina,
para debri.te com o palestrante.
O evento deverá ocorrer no dia 25 de fevereiro do _c_orrente
ano (25-2-94), no Hotel Cambirela, com início previstQ para
12:00hs, com previsão de duração máxima de 2 (duas) horas, observado o seguinte cerimonial:
- 12:h- ComPosição dá Meia
- l2:h - Palestra
- 12:h 50 mio - Almoço
- 13:h- Resposta a perguntas elaboradas
- 14:h- Encerramento
Solicitamos a gentileza de V. Exa em fornecer o tema_ de palestra a ser proferida, permitindo sua di"vulgação em tempo hábil.
"" Atenciosainente; Êdio Nunes de Sousa, Diretor__Secretário. _
REQUERIMENTO N' 102, DE 1994
seiiãdor Humberto Lucena

DP. Presidente do Senado Federal
Nesta
Requeiro, nos termos do art. 43, II, do Regimerito Interno
do Senado Federal, seja!U consideradas como licença, minhas ausências às sessões dos dias 4, 7. 1 J' 16, 17' 18, 21 28 de feverei~
r()_ do corrente ano.
_Sala das Sessões, de fevereiro de.1994.- Senador Alfredo
CaritpoS. "
O SR PRESIDENTE (Cha~as Rodrigues)- A votação dos
reqUerimentos fic"a adiada por falta de quorum.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo
1o Secre~
tário.

e

·sr.
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3. HENRIQUE ALMEIDA

É lida a seguinte:

Brasília, 10 de fevereiro" de 1994

3. JOÃO ROCHA

Senador Humberto Lucena

4. HYDEKEL FREITAS

PPR
4. MOISÉS ABRÃO

DD. Presidente do Senado Federal
Nesta

5. DIRCEU CARNEIRO

PSDB
5. EVA BLA Y

Exm0 Sr.

~

Senhor Presidente,

Nos termos das nonnas regimentaiS-desta Casa, comUnico a
Vossa Excelência que, atendendo a convite do Senhor Manuel
Medina Ortega, Presidente da Delegação-para as Delegações com
os Países 'da América do Sul, Parlamento Europeu, ausentar-roc-ei
do País no período de 20 a 26 de feverelio do corrente ano, quando, na condição de membro da Mesa Diretoni da Comissão Parla-

mentar Conjunta do Mercosul, seção brasileira, estarei yfsitãnqo_ a
Comunidade Européia.
- - - --------

PSB
6. JOSÉ PAULO BISOL

PT
7. EDUARDO SUPUCY

Deputados
Titulares

Suplentes
~BLOCO

I. LUIZ MOREIRA
I. ARAC:SLY DE PAULA
Na oportunidade renovo meus protestos de elevada conside2. NELSON MARQUEZELU 2. AROLDO DE OLIVEIRA
ração e apreço.
Senador Odacir Soares.
PMDB
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O expediente 3. MARCOS LIMA
3. CARLOS NELSON
lido vai à publicação.
PPR
A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o Ofício
4. FÁBIO MEIRELLES
n° 866/94, de 25 do corrente, encaminhando, nos termos do art. 2°, 4. VICTOR FACCIONI
item IV, e art. 13, item Vlll, da Resolu;.:io n° 11. de 1994. parecer
PSDB
relativo ao pedido de emissão de Letras Financeiras do Tesouro do 5. GERALDO ALCKJ\,IIN
5. PAUUNO CÍCERO
Estado de São Paulo- LFTP -,cujOS recUrS"-OS-Set-ãO-âestirlados ao
PCdoB
giro da Dívida Mobiliária 'do Estado, vencível no primeiro semes6. HAROLDO LIMA
6. REN!LDO CALHEIROS
tre de 1994, constante do Ofícío n' S/25, de 1994.
~
O expediente será despachado à Comissão de Assuntos
PSD
Econôm1cos para ser anexadci ao process.ãdo da maiéria em refe- 7. PAULO DE ALMEIDA
7. ORLANDO PACHECO
rência.
De acordo com a Resolução n° I, de 1989-CN, fica estabeO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência lecido o seguinte calendário para-a tramitaÇão da matéria:
recebeu do Banco Central do Brasil o Qfício·no S/37, de 19-94 (n°
28/02/94 - Designação da Corilissão Mista;
867/94, na origem), solicitando, nos termos da Resolução n° I I. de
I '/03/94- Instalação da Comissão Mista;
1994, do Senado Federal, autorização para que o Governo do EstaAté O1103/94 - Prazo para recebimento de emendas e prazo
do do Paraná posSa emifir"Letras Fínancéfr"as do TesourO- daquele para a Comissão MiSta emitir o parecer sobre a admissibilidade;
Estado, cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliáAté 11/03/94 - Prazo final da Comissão Mista;
ria, vencível no primeiro scriiestre: de 1994.
Até 26/03/94.-- Prazo no Çongresso Nacional.
A rnatérüi- será despachada à Comissão- de-Assuntos Econôroicos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) - O Senhor
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência Presidente da República editou a Medida Provisória no 432, de 23
recebeu do Banc_o Central do Brasil o Ofícfo n° S/38, de 1994, (n° de fevereiro de 1994, que altera as leis n°s 8.031, de 12 de abril de
868/94, na origem), soHcítando, nos termos da-Resolução n° II, de
1990,8.177. de I" de março de 1991, e 8.249, de 24 de outubro de
1994, do senado Federai, autoriZação para que o GõVifno do Esta1991, e dá outras providências.
do de Goiás possa emitir Letras Finand~ifas -do T esoól'ó dáquele
De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos
Estado, cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliádo§ 5° do art. 2° da Resolução n° 1189-CN, fica assim constituída
ria, vencível no primeiro semestre de 1994.
a Comis-sãO Mista incuffibida de emitir pareCer sobre a matéria.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos EconôSen~f)ores
micos.
s~Plentes
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor - Titulares
Presidente da República editou a Medida Provis6ría n° 431, de-23
~PMDB
de fevereiro-de I994, que dispõe sobre a assunção, pela União, de I. RONAN TITO
I. MANSUETO DE LAVOR
crédito do Banco do Brasil S.A., junto à EMBRAER - Empresa 2. AMlR LANDO
- 2. RUY BACELAR
Brasileira de Aeronáutica S. A. -PFL
De acordo com as indicações das Lideranças e nos termos
do§ so·do art. 2° da Resolução n° 01/89- CN, fica assim constituí- 3. GUILHERME PALMEIRA 3. JOÃO ROCHA
da a Comissão Mista incUmbida de emitir parecer sóbre a matéria·:
Pi'R

4. JARBAS PASSARil'l~r.IO-

Senadores
Titulares
I. ALFREDO CAMPOS
2. MÁRCIO LACERDA

Suplentes
PMDB
I. DIVAGO CURUAIA
2. FLAVIANO MELO

4. LOlJREMBERG N. ROCHA

5. MÁRIO COVAS

PSDB
S.JUTAHYMAGALHÃES

6. AUREO MELLO

PRN
6. NEY MARANHÃO

~
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próprio poder e prazo, pois criará essa moeda, o real, no prazo de
360 dias.
. . É interessante verifiCar que o Governo transfere essa possiDeputados
blhdade - se não conseguir cumpri-la - para o próximo Governo,
Titulares
Suplentes
porque em 1o de janeiro de 1995 estará tomando posse um novo
Presidente da RepUblica.
_
.
BLOCO
Note-se, a URV é unidade de conta, mas não é meio de paI. LUIZ VIANA NETO
I. IBER! FERREIRA
gamento e só vale como unidade de conta, ou seja, ela só é "meia
2. FÉLIX MENDONÇA
2. OSÓRIO ADRIANO
moeda" para os salários, pois não é obrígatoriamente aplicável aos
PMDB
·preÇos. Qualquer comercia_nte,__qualquer ente que lide com preços
3. NELSON PROENÇA
3. GONZAGA MOTA
'P!llerciais _ou industríais poderá continuar expressando seys preço~.em cruzeiros reais, tendo a possibili~ade de expressa-los em
PPR
.
_URV. No entanto, é claro que o preço expresso em URV será, na
4. FETTER JÚNIOR
4. JOSÉ MAiliAEYMAEL
verdade, um preçç fixo, de caráter mais pennanente.
PSDB
Todavia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nem mesmo assim
5. JOSÉ ANIBAL
5. MORONI TORGAN
há congelamento de preços, e também não b_á_ congelamento de saPPS
, • .
..
liDos; em outras palavras, estamos vivendo no Brasil um estado
6. ROBERTO FREIRE
6. AUGUSTO CARVALHO
de choque, que é tanto quanto descabido, eu diria até despropor_ci_<?J?-al à realida~e dos fa.t9s~ H;á g~~de mq4,~ça de, .regl,'as operaPV
cionais na econOmia e no sistema mori.etárió, isSo é verdade, mas
.. 7. SIGMARINGA SEIXAS
7. SIDNEY DE MIGUEL
não ~á ~ma mud~ça de fundo, uma mudança real na vida dos ciDe acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe- dadãos.
_
O que quero dizer é que este não é um plano ciue contenha
lecido o_ seguinte calendário para a tramitáÇão dã matéria: c'ongelamento de preços e salários; os preços poderão ser mudados
28/02194- Designação da Comissão Mista;
agora à tard~. hoje à noite, amanhã pela manhã, daqui a dez ou
01/03/94- Instalação da Comissão Mista;
.
Até O1/03/94 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo vinte dias. Não há controle de preços, absolutamente, não há congelamento de preços. Ê preciso que se tenha isso bem claro, para
para a Comissão Mista emitir parecer sobre a adnússibilidade;
en!ender o processo que estamos vivençlo. Ao mesmo tempo não
Até 11/03/94 -Prazo final da Comissão Mista;
há tàmbém congelamento de,::_ salários, porque, pela instrução que
Até 26/03/94- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. Presidente, peço a palavra s~ segu.~ .à medida provisória, ao anexo, e a seguir ao decreto do
~~side~te da R~pública, percebe-se que Sua Excelência determina
como Líder, pelo PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem a que "diariamerite o Banco Central irá fixar, cOm- base em índices
palavra, na forma regimental.
_ da Fundação detú1iq \:'~ga~. da FIP~;_'-de São Paulo e do IBGE,
O SR. JOSE FOGAÇA (PMDB-RS. Como Lfder. Pro- quais são oS índices,_ correspondentes em cruzeiros reais, da URV
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- do dia seguinte".
Portanto, na véspera, o Banco Central sempre fixará a UR V
dente, Srs. Senadores:
Tenho em mãos as Medidas Provisórias nos 433 e 434, pu- do dia seguinte, que terá continuidade e se repetirá nos dias que
blicadas no Diário Oficial de hoje, segunda-feira, 28 de fevereiro, são considerados não Uteis da semana.
Então, o que é importhnte reparar ~m primeiro lugar? Que
e percebo claramente que o Governo obedeceu a uma estratégia na
não podemos reproduzir, Sr. fresidente, Srs. Senadores, o mesmo
publicação dessas duas medidas provisórias.
A primeira delas, a de n° 433, concede_ ?bono _çspecial aos c1íma emocional e enganoso do choque económico do Plano Cruservidores públicos civis e militares da União, da Admin_istração zado ou do Plano Bresser ou ,do chamado Plano Verão, que contiFederal Direta, Autárquica e Fundacional. Esses 5%, dePois são nham congelamento.
De fato, naquela perspectiva, era demasiadamente importambém referidos na Medida Provisória n° 434, que substancialtante__ fixar as re~ e os valpres de entrada no sistema, porque,
mente, trata da criação da Unidade Real de Va1or- URV.
Tive o cuidado, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, de fazer uma uma vez entrando no sistema, estava tudo amarrado, engessado,
leitura acurada e detalhada da Medida 434. E, já rio art. 1°, perce- enrijecido, congelado. Mas é, muito importante que se saiba que
be-se claramente que a URV não é apenas um fndice, é mais do isso agora não acontece. RepitO: não há-congelamento nem de pre·
que isso: é uma unidade de conta que integra o sistema monetário, ços, nem de salários.
O art. -25 da Medida Provisória diz, de modo muito claro,
ou seja, a partir do ~emento que esta Medida Provis6riiiTóf püblicada os salários, por exemplo, só podem ser contabilizados em eloqüente e indiscutível que, após a conversão dos salários para
URV. Mas, como se sabe, moeda tem três funções: é unidade dC URV, de conformidade com os arts. 18 .e 26, que dão a mecânica
conta, é meio de pagamento e reserva de valor. Então, pode-se di- operacional dessa conversão, contiriua assegurada a livre negociazer que a URV é uma espécie de meia moeda porque serve de uni- ção ·e a negociação coletiva dos salários.
Portanto, dependerá de acordo entre as partes - empregado~ade de conta, mas não é rileio de pagamento com poder
liberatório, ou seja, -nenhiün empregador e nem mesmo a Estado res e empregados - reverem, tão sistematicamente quanto quisepodem fazer pagamentos expres-sos ein URV. Os_ pagamentos dos rem, os valores s_alariais pagos e recebidos.
Por outro lado, como os preços não estão obrigatoriamente
salários serão feitos pela moeda com poder liberatório que é o cruzeiro real, correspondendo a tantas URVs quantas sejam aquelas convertidos em unidade real de valor, qualquer comerciante, qualcreditadas ao trabalhador na forma de salário. Se .um trabalhador quer industrial, qualquer dete11:tor de preço, pode mudar os preços
recebe 500 URVs, ele reÚberá 500 URVs ao final.do ~ês de mar- à hora que quiser em cruzeiros reais porque não há controle do sisço, 500 URVs ao final do mês de abril e assim subseqüentemente tema de preços no Brasil, salvo aqueles preços submetidos ao conaté que se crie a moeda denominada de real. O Govefrüf dá a si trole público peJa via legal. São as chamadas tarifas públicas, os
7. NELSON WEDEKIN
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preços públicos e os preços oligopolizã.dos que dependem de monitoramento. Fora isso, em qualquer" lugar,
variação &~ preços
vai obedecer rigorosamente às leis de mercado, porque os preços
são expressos obrigatoriamente em cruzeiros reais ou, facultativamente, expressos em URV.
A medida provisória estabelece apenãS e tão-somente que
uma vez divulgado o preço em URV, ou seja, o preço comercial,
industrial, sendo divulgado em URV _por tabeléiS comerciais ou in-

a

dustriais, concomitantemente deverá

De

ser apieientado também o

equivalente em cruzeiros reais.
iilodO-<jue a URV é facultativa,
mas não é suficiente. A empresa que adot3r a URV nos seus pre-

ços poderá fazê-lo, mas isso não se[á sUficiente. Obrigatoriamente,
ela terá de usar a moeda que é para ela unidade de conta e meio de
pagamento com poder liberatório, que é ó áuieíro real. - Portanto, esse estado de ânimo, ·que é a síndrome do choque, digamos, que é o comportamento paranóicO que cerca os -períodos anteriores aos choques econômicos, não pode reproduzir-se
nesta situação, neste caso, neste episódio. pOi"que os- trabalhadores,
por exemplo, que entenderem que houve perdas setoriais pelas
conversões estabelecidas segundo a medida provisória, que se- baseia na média d_os últimos quatro meses, eStãO, absOlutamente; liberados para, juntamente com os seus empregadores, produzirem
acordos em livre negociação que restabeleçam os níveis de ganho
que entenderem justos e apropriados.
Não há congelamento, nem de preços e nem de salários. O
que há, é, isso sim, a criação de um índice que passa a ser uma
unidade de conta, uma unidade de referência, um elemento de referência para o acompanhamento do processO inflacioJiái.iõ -que Se
dá no cruzeiro real dia a dia.
-- --,
Toda pessoa que trabalhava com dólar, todn pessoa que
pensava em dólar, está ac_ostumada com esse processo. As pessoas
que diziam que um automóvel valia 15 ffii1 dólares, hoje dirão que
um automóvel vale 15 mil URVs. Como isso vai-se expressar em
cruzeiros dependerá do valor da URV no dia, porque a URV vai
bater, quase que necessariamente, com o valor do dólar na mesa de
câmbio do Banco Central. Não haverá uma difeieonça, uma defasagem muito grande entre urna e outra.
_
O Sr. MB.in"o Benevides - Pennite-me V.Ex• um aparte,
nobre Senador José Fogaça?
O SR. JOSE FOGAÇA _.É évidente que en àijerias 'fàço
esta observação, Senador Mauro Benevides, para que, ao abrinnos
qualquer discussão, qualquer debate, que não o façamos sob o clima de quem está vivendo um plano que contém choque econômico. Nós estamos debatendo um plano que, por certo, tem muitos
erros e introduzirá uma série ·de Probfbrnas novos, até -de- situações
críticas setorialmente consideradas. Mãs isto -advém da -natural
execução e administração do plano. Os desajustes, os desalinhamentos que ocorrerão poderão ser resolvidos. Nós não estainos entrando num processo de camisa-de-força. É a isso que quero,
substancialmente, me referir. Portanto, não é um plano que é despejado sobre nós, nós o aprovamos, ou não:-e vainõ:S-pãi'a casa. Ele
exige acompanhamento diário, global, ou seja, sopré_ o aspecto
macroeconômico do plano, e acompanhaineniO setOiia.J, o quanto
ele pode implicar perdas nas variações setoriais qUe -Venha a ter
nesta ou naquela categoria. Nada que não possa ser remediado,
nada que não possa ser recuperado, nada que não possa ser revisto
dentro do tempo e das perspectivas que a situação oferece.
De modo, Senador Mauro Benevides, que não estou fazendo um julgamento definitivo, mas estou aperi3s, Colno introdutório, dizendo que estamos diante de um outro quadro. Se nos ·
vestirmos com o sentimento de que estamos sendo submetidos a
um choque econôm.ico, a um congelamento, isso nos tira a capacidade de dialogar, de discutir, de negociar, de buscar soluções, por-
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que- ficamos amarrados peJa sensação. Aliás, o Minis,tro -do Trabalho e Administração acabou passando um pouco pafã a sociedade
a sensação de que este é um plano de congelamento e que, uma
vez que entramos nele, não há mais como mudar, não há mais
como sair, não há mais como rever, nãQ há mais como recuperar
perdas. Não é este o caso; este não é um plano de congelamento;
este é um plano que contém uma indexação e uma unidade de conta nQva que é a PRY.
-- ~ ~ Dentro disso, todos os se tores, tanto preços quanto salários.
Poderão fãzer o alinhatl!en~o que () mercado, que as condições políticas, econômicas lhe propiciarem.
Existe apenaS um problema que é sempre extremamente difícil de enfrentar, uma vez que se trata de forças que estão acima
dO- mercado e -que se impõem a ele, quais sejam, os preços oligopolizados. Todavia, os preços oligopolizados têm poder em cruzeiros reais, têm poder em URV, têm poder em real; não adianta
mudar ~oeda, porque não é mudança da moeda nem do si~terna
monetário que irá conter os -preçoS oligopolizados; é um outro tipo
de política que o Governo tem que adotar, qual seja, a utilização
ifas reserVas monetárias - hoje da ordem de 35 bilhões de dólares.
Esse é u-m instrume.nto, hoje, altamente favorável ao Governo, a
par de poder utilizar a legislação antioligopólios que existe aí. Há
sobretudo instrumeritos legais severo-s nas mãos do Governo. Porém, imaginar que agora os oligOpóJios vão se "lavar'' ou que a situação, que era irijriStàmente favorável a esses setores mudou, não.
Nem a URV contraia os oligopólios nem os favorece. Oligopólio
tem poder económic-o em qUalquer moeda, Sr. Presidente, Srs. _Se~
nadares.
MaurO Benevides -Permite-me V. E~D um aparte,
Senador José Fogaça~
.
.
.
O SR. JOSE FOGAÇA- Com prazer, Senador Mauro Benevides.-O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador José Fogaça, V.
Exa realmente inicia:;- na tarde de hoje, uma avaliação prelimlnir
sobre a medida provisória editada ontem, publicada hoje pelo Governo Federal Naturalm_ente, têm Chegado a V._ Ex'\ a mim e aos
demais Senadores urna séde de indagações originárias, a maiOria
delas dos nossos respectivos Estados, a fim de que se esclareçam
aquelas dúvidas que, porventur; estejam remanescenQo no espírito do povo brasileiro. Sabe V. Ex• que, até este momento, não se
definiu ainda, em fuflção da URV, já. qua!}tificada em 647,50 cruzeiros reais para amanhã, o valor do salátio mínimo. Não sei se V.
Ex' seria capaz de identificar; hoje, o sa.Iáiio ffiínimo. Ontem. o
Ministro Fernando Henrique Cardoso anunciava que o salário mínimo ficaria em derredor de 65 dólares. V. Ex" se recorda disso?
O SR. JOSÉ FOGAÇA- O cálculo que a medida provisória permite é este: multiplique 64,7 vezes 6-47,50 cruzeiros reais, e
V. Ex• terá o valor do salário mínimo amanhã, que não será o mesmo da quarta-feira, porque o Banco Central irá fixar um outro valor gradativamente maior ~m cruzeiro~ reais.
O Sr. Mauro Benevides - V. Exa se recorda, nobre Senador José Fogaça, de que, quando se saudou a pfeSença do Ministro
Walter Barelli na equipe do Presidente Itamar Franco, exatamente
pelo seu aprofundamento em matéria de política salarial, chegávamos a ouvir de S. Ex' aquela informação- auspiCiõsa'SOb todos os
aspectos - de que, c·omu-Ministro do Presidente Itamar Franco. ha-veria de conduZir a Política salarial para que o salário mínimo ficasse em derredor de 100 dólares? Não sei se V. Ex" _se recorda
desse prognóstico com que o Ministro Walter Barelli acenou para
a grande expectativa das classes trabalhadoras brasileiras. Todavia,
neste plano sentimos que aquilo realmente foi apenas um sonho,
uni Vaticíriib ·que, Iainentavelmerite, não se concretiza. aPesar do
alarde que fez em torno dela o Ministro Walter Barelli. Então, fica
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a dúvida: vamos permanecer em torno-de _()s-dóJares __ ou haverá
ainda, mesmo longinquamente, a possibilidade de se chegar àquele
patamar que possibilitaria aos trabalhadores br._t_~ileiros condições
de sobrevivência ideais - senão ·ideais, pelo menos possíveiS diante da conjuntura social-econ5mica do País? No casõ, fica a
nossa dúvida. Esperamos que, gradualmente,_ as au~oridades do
Governo -busquem dissipar. acenando ~om algo _que possa trazer
mais tranqUilidade~ classe trabalhadora do País. _ ____
__
O SR. JOSE FOGAÇA -V. Ex' tem toda razão quanto a
essa observação. Na verdade, o salário nUilimo Pro_RÕsio na medida provisória é sácrificial aO trabalhador brasile_iro e_ está abaixo
dos mais baixos padrões salariais do Terceifo Mu11do. Mas é preciso, antes de mais nada, fazer justiça quanto à med1da provisória e à
atitude do Ministro da Fazenda. S. Ex• não".auffientou mas também
não dimiriuiu. -Hoje pela manhã, Senador Mauro Benevides, tive o cuidado
de telefonar a um amigo meu que tem uma empresa no-Ríõ Grande do Sul, que lida com funcionários de serViços gerais. Pergunteilhe se na sua empresa havia {~nc_içmário~_gue· recebesSem salário
mfnlrrio, e ele me disse que todos ali recebem mais de.dois. Então,
pedi-lhe a média, em dólares, de um trabalhador com. C;lçis _salários
minimos, em 93, que foi a seguinte: ém Setembro, outubro, novembro, esses trabalhadores recebiam 130, 135, 140 dólares. ·A
média para trabalhadores de dois salários mínirhOS, aO-iongo do
ano de !994, era cm tomo de 65 dólares, mesmo com aquela política salarial que foi aqui ostenshamentc votada no Cofiê'ess.~.
com o argumento de que se estava criando um salário míiliffio de
I 00 dólares.
·
Em primeiro lugar, não vamos ªcei~fl.l" hipo~risiª póifúC~~ .É
hipócrita que-m diz que já deu ãO tràbalhador 100 dólares. Nós,
brasileiros, não tivemos "airida suficiente veigon4ã -p<"!fa dar 100
dólares de fato aos trabalhadores brasileiros. Somos muito sutis,
enganosos e desonestos neste País, quando dizemos que o Vilor- do
salário é 100 dólareS O.o dia Í 0 de fevereirO. MãS quarido é feito o
pagamento no dia 28. o trabalhador re"cebe_65 dÓlares.
Ora, não podemos ser cúmplices de~sa hipocrisia, _Se Q_l\1.inistro do Trabalho, como V. Ex" e_ com_o eu, qu~remos que o Salário mínimo seja aumerita:aó-para _100 dÓJã_res, porque 100 dólares
já é muito pouco, essa é uma ãntude decente, hories-ta, esta é a atitude decente, honesta, esta é a atitude de V. Ex". Podemos até reivindicar, demandar; podemos até brigar com o GOverno para q!Je
este aumente o salário mínimo para 100 dólares; âgora, dizer que o
salário mínimo já e.tã de ·1 00 dólares é uma grossa e vergonhosa
mentira, Senador Mauro Benevides.
Concordo com o teor da intervenção do Senador Mauro Benevides. De fato, 65 dólares é uma coisa çl.olorosa, pr_gfÚnda"mf:nte
injusta para um País que tem 450 billiOes-de dólãreS de Prod~to Interno Bruto.
O Sr. G~rsOn Camat3--P~rffiite-m~ V.~~ um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Ouço V. Ex', com prazer.
O Sr. Gerson Camata - Senador José Fogaça, venho
acompanhando a sua exposição e \'Cjo que a leitura detalhada
que fez do Plano surpreende a todos, porque, na verdade, o essencia1 do Plano é a sua simplicidade.
_
__
,_
SR. JOSÉ FOGAÇA:::be éxtrema sirnpl[Cidade; não há
qualquer complexidade.
O Sr. Gerson Camata- Nenhuma complexidade. Ouvi dizer que inúmeras pessoas foram ao banco, na sexta-_feira, retiraram
o seu dinheiro e o levaram para debaixo do colchão; hoje, acordaram só com as perdas que tiveram nas aplicações no fim de senlãna.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Mas eSse iipo
atitude é ex·
plicável pelo nosso passado recente.
0

o

de
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O Sr. Gerson Camata- Exato.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Podemos explicar e entender que
.
__ <?~-_brasileiros ajam_ dessa !llªneira. O que já foi feito cOm o &nhei_!Õ-d6 PõvO-brã_Sileiro é uma coisa extremamente abusiva, desrespeitosa. Quando as pessoãs vãO aos bancos, tiram o dinheirO e o
. ~olqçam debaixo do colchão, essa é uma atitude instintiva de defesa.
_O Sr. Gerson Camata ~ Um amig<.: Jo Espírito Santo tele- fC?.I).OU-!Jle para perguntar o que eu achava que-iria acontecer. "Disse-lhe que não iam desaparecer todos os indexádores e viria
apenas um, com a diferença de que os indexadores de ontem indexavam tudo, menos os salários, e agora os sa_J.ários também ficarão
indexados diariamellte. A diferenç-a fundamep.tal é esta.
_
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Estamos vivendo uma si)uação
socialmente h:tvertida._yeja,pa):a o quê V,_Exa chama atenção! Eu
havia anotado á9_ui para faZer umi referência a respeito disso. Temos, hoje_; apeÍÚts um fator da economü1 que está obrigãtoriamente
i_ndexado ao c:Jólar ou à _U~V, que é o salário; nem o Imposto de
Renda está indeXaOO, poís- está- vinculado à UFlR, que ainda sUbsiste.
__ . 9 Sr. Gerson Camata ~Até ontem~ os preços estavam indexados na e:a_beça dos comerciantes ou doS industriaiS:. bem çoroo
as tarifa(públic4S na ccibeça dO Governo, mas os salários não estavam indexados. A única diferença é que o novo indexador atinge
_somente os sa:_i~o~. A partir__de hoje, um -trabalhador que ganha
- um salário mínimo de 65 dólarc.i receberá, efetivamente, ao final
~-o njês, 65 dólafe-s. No primeiro dia do mês, el~ po~e~ia estar_ga. nhando 80 dóla,r~. -~s no Qnal (Cceberia 5$-dó!ires-, pori}ue i inflação co.tToía o salário dele. Agora, o trabãlhador vai receber
efeti_vamente, no fiJ:?.al do r:nês, a q!Ja,ntid~dc d~ dólares prefixados
~m DRVS, estiPulado como salário mínimo. É um avanço, porque
pOupa uma -púdã de--40% no salário de todo mundo no final de
_cad!i mês. Até temo que h a verá um aumento na massa salarial de
40% todo o mês, que poderá causar uma inflação de demanda e
que o Governo tenha de gastar as diviSas que tem para quebrar os
.oligopólios a que V. Ex" se:referiu, coro Uma importação ma~iça
-de bens de consumo popular, para que esses oligopólios sejam pi~
sados na cabeça e obrigados a concor,rer com o preço do mercado
internacional. Alguns setor~s desses oli.go_{:tólios, como V. Ex•
sabe, _gef?:Cam inflagão de 101% ep1 dólar n9 a,no passado.
O SR. JOSE FOGAÇA- Acima da inflação.
O Sr. Gerson Cama ta - Eles desmoralizaram até a moeda
americana, desmorali:úi.n1 tudo. A partir deste inomento, considero _
que o Governo deva começar a usar essas reservas qU~ pertencem
""'ªo povo brasileiro; e penso que esse novo indexado{ deverá se
transformar em moeda dentro de trinta dias, rapidamente, para que
as pessoas comecem a fixar nãõ só -quanto elas ganham em URV
o.u .em_d_ólar, mas também quanto custa o bem de consumo que
eiaS_~cõinpram ná. nova m_oeda, que deverá ser indexada au dólar. o
Governo vai ter que usar muito dessas reservas cambiais para que
se quebre a resistência desses oligopófíos, e, por meio da inserção
deles, concorrendo no mercado inter:O.acional. Mas no início do Seu
pronunciamento, V. Exa falOU clafamente-Que a cOmPlexidade do
~P)êlO é .que ele é simples de111ais. No entanto, na entreY!~_ta dada
pelo Ministro Ferrlando Hen.fique Cardoso. hoje de manhã, notei
_que os jornalistas se confundiam,
O S~ JOSÉ FOGAÇA - Os jornalistas e os repórteres
também estão vestidos com a idéia de que há um choque económico e de que há congelf!.mento;. todos esperavam que hoje a camisade~ força ·fosse amarrada e entrássemos num processo de
__ congelamento _de preços e_ de salárjos, sem_ _saber que a liberd_ade
de opção que viria daqui para diallte, prirlcipalrriente no ~ível dos
preços, iria pé1nitír- que os--fê:ajllstt.;s ·fosSem fdtos de acordo com
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os insU.rrios, com o-processo iilflàciOõ.ário, sem Perdas, desde queé claro- o Govei"n"o pudesse, -como-disse V~- Exa, enfrentar os oligopólios.
Mas o enfrentamento dos oligopôlios deveria ter sido feito
no período anterior à URV, de modo que se tratasse_de um proble-

ma permanente, e não da nova moeda, do novo índice, da nova
unidade de conta. Não, o oligopólio é um problema permanente. O
ano inteiro d_o Governo Itamar foi de enfrentamento de oligopólios, que são os Setores de remédiO, cimento e automóveis. Quer
dizer, esses setores têm de ser enfrentados mediante a abertura da
economia.
Primeiro, basta reduzir tarifas, ampliar quotas de importa-

ção; em seguida, esses setores se .acomodam. Quando se iniciou o
Piano Cruzado, as nossas reservas monetáflas eram pOuco superiores a oito bilhões de dólares; quando chegamos a Outubro de 1986,
mês anterior às eleições. as reservas monetárias já tinham chegado
a 2,5 bilhões de dólares.
Em um país como o Brasil, que tinha um PIB di-quase 400
bilhões de dólares e reservas de 2,5, V. Exn percebe claramente
que, do ponto de vista estratégico e até de segurança nacional, situação estava próxima da bancarrota, da crise absoluta do P()f!tO de
vista institucional, político e econômiCO:-Aquela situaÇ~o não poderia persistir; era- preciso quebrar a· camisa:.:de-força do cruzado, o
que foi feito com o chamado realinhamento de preço, que veio depois, cm novembro.
De moQ.o ,gue essa.si~aÇ.ão q~e ~e produ~it;t.er:n 1986 não
poderá e não deverá se reproduzir, porque as nossas reservas mónetárias hoje são superiores a· 30, chegando quase a US$35 bilhões. Portanto, a folga, a margem de negociaÇão que o Governo tem
-é limito mais ampla.
Há uma clareza maior de atuação, por parte do Governo,
neste campo, e me parece que este é o intento claro e inequívoco
do Ministro da Fazenda: enfrentar os oligopólios, com a abertura
da economia e através do art. 34, Senador GersOn Camata, introduzido na medida provisória, que dá um poder que eu diria ser
mais um poder politico, um instrumento político. Às vezes, um
instrumento político é também poderoso. Diz o art. 34:
"O Poder ExecutiVo, por intermédio do Ministério
da Fazenda, poderá exigir que, em um prazo de cinco
dias_ úteis, sejam justifTCidas --as__ distorções apuradas
quanto a aumentos abusivas de preços em setores de alta
concentração económica--- Ou seja, oligopolizados -,de
preços públicos e de tarifas de serviços públicos.
Portanto, o Governo iStá fãzeTidO v~~~ ~ssa regra- t~b~m
para si, ou seja, para suas empresas estataiS.---"§ lo Até a primeira emissão do Real, será considerado corno abusivo, para os firls previstos no caput
deste artigO. o aumento injüslificado que resultar em
preço equivalente em URV superior à média dos_ meses
de setembro, outubro, novembro e dezembro de 1993."
Por outro lado, Senador Gerson Camata, fazendo uma observação quanto ao aparte de V. Ex", a criação da URV não _suprime dois outros índices que contimiam a vigorar na e_c_onomia - a
UF!ReaTR.
A UFIR continua valendo para--efeito de pagamentO-dOs iinpostos. O Imposto de Renda será pago calculado o valor de um salário em URV e transferidoS õs valores --de URV- para UFIR;
portanto, o pagamento é em UFIR Quaisi}uer valõres sobre tributos, se os valores forem em URV, serão transferidos em UFIR. Se
os valores tributados forem em cruzeiros reais, sedio transferidos
de cruzeiros reais pai-a a URV e de -GRV para UFIR. Poit'anto, a
UFIR continUa sendo moeda, a unidade de emita tribUtária do
País.

a
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O Sr. GersoR Cam9ta--Pemite-me V. Ex" ~m~ i~tervenção final?
·
·
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Pois não.
O Sr. GersoD. Cam.atá.- Essa indexação, na Verdade, já estava sendo feita nas ruas e em todos os negócios. Nos classificados
dos jornais, vfamos. que o preço dos imóveiS esta va- ancorado no
dólar. De um mês P,ara cá, os clas~ificaqos de jornais já anunciavam os automóveis nacionais em dólar; quer dizer, em URV, -na
cotação que está estábelecida para amanhã. No interior do Espfrito
Santo, há poucos dias, numa loja de antiguidades, o vendedor me
deu o preço de um relógiO antigo em dólar. Eu perguntei a ele:
"Você já viu uma nota de dólar?" Ele disse: "Eu nunca vi não,
doutor, mas eu tenh(, a cotação que sai Tio jornal~ porque eu tenho
que corrigir o preçO~todo diá"-. Então, até mesmo qUem nunca viu
uma nota de dólar já estava indexando. Essa indexação foi ofiCialmente passada, agor3., para -Os salários, e -as pessoas continuam faz~n~o a indexação _de preços em outro setor. Foi tão simples!
Consagrou-se em lel aquilo que já se fazia e se obrigou a fazer
para os salários aquilo que não se fazia.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Nobre Senador, é importante re1eJ11brar aqui uma observação feita pelo Ministró da Faienda: não
adianta os preços diSpararem, porque o mercado vai pegá-los; se
os preços dispararem, não venderão, ou, simplesmente, vão se expressar no valor reajustado diariamente da URV, que vale para os
salários.
I?e. -!J10dp que. os ga.nl!os .que alguém supõe que vá ter num
desalinhamento tresloucado de preços, esses ganhos vão ser derrotados pelo mercado ou vão ser repostos pela URV. Daí porque é
extremamente importante que os preços realinente não estejam sob
controle, pai-que, com isso, nesse perfodo de_ 30, 60 ou 90 dias que
o GoVerno vai usar p"ara a introdução d3 moeda Real, vai haver um
alinhamento ajustadO e, é evidente, através de uma política de controle e monitoramento do Gqvemo, principalmente diante dos oligopólios.
·
De modo, Senador _Gerson Camata, que houve uma inversão sedai de vã.JoreS'poiíticos. O que se tinha.sempre no Brasil era
tudo indexado, todos os valores do capital estavam indexados, e o
S3.láiíõ~ não. Isto foi ínvertido agora: o capital não está indexado, o
salário está ob#ii?iáriamente ~ndexado, e esta me parece uma invf:r.Sãõ SOCial de valores políticos altamente importante.
Há quem diga também, o que é correto - porque estamos
numa economia de liberdade de iniciativa assegurada pela Constituição, uma econom(a li_vre -,que essa liberdade de mercado permite, por exemplo, que ó eriiPregador, <l,O ver que a transferência
pàra a URV lhe é desvantajosa na garariüa das Suas m~gens de lu·
cro, demita e contrate novos funcionários em patamares mais baixosdeURV.
Isso até é possível e talvez por isso tenha sido introduzida
uma cláusula na medida provisória, uma cláusula preventiva contra esse_ processo de demissões que sempre acompanha esses momentos_de reorganização simbólica da moeda.
No art. 29, está assegurada uma indenização em 50% do salário réCebido.-:06 últiinO ffiês, em acréscimo a todas as vantagens a
que legalmente o trabalhador tem direito. Diz o art. 29:
"Na hipótese de ocorrência de demissões sem jus·ta cauSa,''durante a vigência da URV prevista nesta Medida Provisória, as- verbas iesdSórias serão acrescidas de
uma indenização ;idicíollaf 6qúi\ialenú~·il.SO.% do último
salário recebído:"
Portanto, além do aviso prévio, aJém das férias, além de um
salário, além de todas as vantagens e valores que o trabalhador recebe como verba rescisória, serão acrescidos 50% do último salá-
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rio, para evitar, ao aumentar o custo da demissão, que estas se
dêem em massa
O Congresso terá até liberdade para eme.tid& a iii~dida provisória no projeto de conversão, _aumentando esta ind~nização de
50% para o equivalente a um salário -inteiro, para-exatamente evitar que alguns empresárióS"iria]-inú!nCionados se valham deste processo de mudança simbólica da moeda para prodUZir demisSãO em
massa e baixar o patamar em URVdos saláriOs que paga.
Dito issO, Sr. Presidente, quero crer que pude fazer uma pequena introdução de análise. Há muita coisa a dizer, há muita coisa a observar diante desta medida provisória, _mas nós vemos que
ela cuida de vários elementos, de vários fatores da economia - A medida provisória, inicialmente·, trâ.ta -dO-:SafáriOlnfrilffio~
depois, dos salários em geral; depois, dos benefícíOs d8 PreVidêii~
cia; a seguir, dos proventos dos aposentados, do sistema de Seguridade Social, ou seja, do INSS; depois,_ do salário dos
funcionários públicos; e, depois, dos ProVerltos dõS aposentados
no setor público, estabelecendo, sempre, que a média, em URV,
será estabelecida pelos últimos quatro meses.
Para que os trabalhadores do setor público venham a rec~
ber o valor médio, em URV ou em dólares, que deveriam receber
pelo reajuste a ser dado na lei salarial do funciomtiismopara março, na Medida Provisória anterior, a de no 43'3·; fÕi -âcrcscido um
abono de 5%, que deverá ser aplicado para corrigir essa defasagem.
O Sr. Eduardo Su_plicy--: Peimit~::-_l}le_v. E~n-um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy - Seria imf!Oita:rit~ :tjue; no Congresso Nacional, nós tivés:;emos a precauç?9__d_e não identificar a
URV com o dólar. O Ministro Fernando Henrique Cardoso pro_curou ontem, de alguma forma, distinguir qU'e, iniciiilmente, a URV
equivalerá a 1 dólar, mas não necessariamente ess.apa[idade continuará, visto não ser interessante. Os próprios -écOriOITilSti\Sque formularam esse Plano, ao longo dos últimos d9is meses~ tiyeram o
cuidado de ressaltar que as medidas ~-e..Ç.Ql!_~~J?;SãO _Q._a inflação não
significariam a dolarização da economia brasileira. Devemos ter
em mente que não seria adequado termos uma moeda nacional que
não fosse-nacional, porque se passarmos a ter o dólar como moeda
nacional, teremos como base daquilo que estiver ocorrendo na
economia brasileira o que for de maior intefesse. da ecOn.ÔÍnia Que
tem o dólar como moeda. Faço aqui uma observação de precaução, pois certamente teremos oportunidade de analisar em maior
profundidade as razões deste cuidado. Em segundo lugar~ V. Ex•
salientou o aspecto do controle dos preços dU ó riãO~abuso_ dos preços por parte dos oligop6lios -conforme consta do art. 34. Ali está
estabelecido que as câmaras setoriais, sobretudo, poderão examinar se houve abuso na marcação dos preços, em especial tetido
como parâmetro a média dos preços praticados nos últimos quatro
me::;es de 1993. Mas aqui - e esse é um aspecto que pode ser melhorado pelo Congresso Nacional - falta definir qual a sanção que
será imposta para a em-presa que· tenha abusado !l_a marcação dos
seus preços. Contudo, poderemos ainda, no Congresso Nacional,
debater o aprimoramento deste tema. Há algo importante no que
diz respeito ao que as autoridades vinham afirmando, até há semana passada, e ao que foi publicado hoje. O Ministro Fernando
Henrique Cardoso salientou, durante os últimos_qqis meses, que
poderia a sociedade, os agentes económicos e, inclusive, os trabalhadores abraçarem ou não a idéia da URV, pois ela seria introduzida voluntariamente. Observamos que, para os trabalhadores,
trata-se de um abraço compulsório. Ainda que p_ossam depois negociar, do ponto de vista dos que "recebem salário mínimo, os salários do setor privado, os salários do setor público, as regras
mínimas são compulsórias. Sobre essas regras, eu também certa-
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mente terei a oportunidade Qe, como V. Ex", estar discutindo melhor. Todavia, gostaria de .salientar que considero imPortante o
objetivo da estabilização dos preços. O Governo tinha que adotar
IIJed.i_das nessa direção, qual seja, a da consolidação da moeda. Faltam, entretanto, iilgfedientes, dentro do que se espera do Governo
Itamar Franco, com respeito à melhoria da distribufção da r€mda e
à erra~cação da miséria.
.
_ _ . _
_
· - - O SR. JOSÉ FOGAÇA- Muito obrigado, Senador Eduar·
do Suplicy. De fato, seria a~ despiciendo fazer essa observação
não fosse ela tão importante.
É evidente que URV não é dólar. Às vezes, entretanto, cometemos o deslize, o engano, muito mais uin- efro polftíCO; de usar
a_ ~press~o d<?Ia_r_ em lugar d~ URV. Se o Gov_emo _estivesse faz_endo__uma conversibilidade de dólar em cruzeiro, af, sim, todo o meu
pronunciamento seria uma monumental besteira, porque iniciei
afirmando que esse não é um Plano camisa-de-força; se o Governo
estivesse doiarizando a economia, ou seja, vinculando, coin pari~
dade absoluta, o dólar e o cruzeiro, ou o dólar e a URV, então seria camisa-de-força, engessamento da economia. submissão dos
setores produtivos a tendências viildas das forças econômícas
ternas ao País.
Portanto, até por óbvia demais, a observação de V. Ex• passa a ser importante porque é preciso ter bem_claro que URV e dólar são coisas conipletamente distintas. Haverá uma taxa fixada
para o dólar pelo Banco Central e uma taxa fixada para a URV.
Coincidindo ou naO. este instrumento de política monetária, para
asseg_~3! cOI:npetitividade às mercadorias exportadas p~l_o P~s.
nãO pode ser jogado pCideúa,-iião--p-ua.e ser abandonado. A taxa de
câmbio do dólar é um importante ins_trumento e u01 importante fato.:.::. competitivo para o comércio exterior brasileiro e para a competitividade dos nossos produtos. Se o Governo amarrasse nessa
c~~a_-de-fgrça o cruzeiro e 9 dólar, a URV e o dólar, ele estaria
destruindo esse instrumento para assegurar a nossa soberania, a
nossa independência, a nossã ~gil~dade de política de comércio exterior.
-De modo que, quanto a essa observação, só tenho a dizer
que ela é extremamente óbvia, mas não desnecessária
No que diz respeito à segunda referência feita por V. Exa,
parece-me i!llportante analisá-la. V. Exa não entrou muito no mérito de cada questão, apenas levantou pontos que poderiam ser vistos e analisados, com o que não só concordo quanto desejo ver
realizado~ pois, com certeza, há aspectos a melhorar.
O art. 34, que trata do· mecanismo antioligopólio, é mero
jogo político de palavras. Ch~mar empresários para dizer que o
Governo ~stá descontente com o _que aconteceu, parece-me uma
atitude demasiada ou excessivlunente branda para o poder de fogo
qtie têm essas empresas de grande concentração.

ex-

Por outro lado, restou a nós, Congressistas, uma boa margem de trabalho nesse campo:·Já temos uma lei antitruste no Brasil; todavia, podemos introduzir aqui instrumentos eventuais,
circunstanciais para o caso dos· mecanismos novos de moeda. Nesse ponto concordamos tambérri plenamente.
. Quanto à questão do controle de salários, ou seja, quanto à
compulsoriedade da transformação dos salários, só concordo com
V. Ex~ no que diz respeito aos salários do setor público. De fato,
nós, trabalhadores do setor público, não temos outra escolha; estamos presos à URV até_ I o de janeiro de 1995, quando, espero, já
seja o Real e não mais a URV.
Pergunto a V. Ex 8 : Em um ano de eleição como_ ~te, num
ano de Revisão Constitucional Como este, num ano de dificuldades
políticas como este, haveria outra po1ftica salarial que não aquela
que estava em vigor para o funcionalismo e que nos daVa, a cada
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dois meses, apenas 50% da inflação, quando os_dem_~s trab~hadores tinham 60%?
Para os funcionários públicos há uma entrada -comPUlSória
na URV, mas, reconheçamos, com ganhos, porque não tem mais
aqueles meses de pico e de vale, ou seja, cume da montanha e profundezas do mar. Esta era a realidade dos nossos salários, dos salários do setor público: havia meses, como ·o de janeiro, com graride
pico em valores reais e meses subseqüentes de uma perda consistente do po-der aquisitivo, de um empobrecimento real dos trabalhadores.
A manutenção das médias, pelo menos, está assegurada,
sem perda de poder aquisitivo. Só o fato de ser possível planejar e
saber que seu salário não perde 40% do valor ao longo de 20 ou 30
dias, já é uma conquista notável e importante. Mas não significã
que tenha havido melhora, que venhamos aqui dizer que entramos
no melhor dos mundos. Diria que, no máximo, ficamos n13.fS -ou
menos onde estávamos em termos de padrão salarial do funcionalismo público. E concordo com V. Exn que nã_o podemos mudar.
Esta é, digamos assim, a áfea submetida ao gesso, à. camisade-força: a área relativa aos salários do setor público. Primeiramente, porque a regra é compulsória; eJ:!i- segurido lugai,-:POrque
somente o Governo mandando outra lei é que poderá_ haver modificaçãõ; e, cm terceiro lugar, porque não podemos Jnudar a n:tedida
provisória nessa parte, pois seria incémsfituciorial. Se produzirmos
um projeto dê ((_Onversão alterando as regras do funçionalismo público, determinàhQo _aumento de despesa, estaríamos_ ei vando de
inconstitucionalidàcl~ o projeto de con_versã.o.
_
.
O Sr. EduardO" uplicy- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSÉ F AÇA - Aí concordo com V. )::x': no
campo do funcionalismo,
mente estamos amarrados. Concedo
o aparte a V. Exfl.
O Sr. Eduardo Suplicy _::.AcreditO ·que, no diálogo com o
Governo, poderíamos imaginar, como .. exempl9: pãra Õ funcionalismo público, o Govefno conSiderou- a -média dos últimos quatro
meses - tinha considerado a média dos últimos oito, a média dos
últimos doze ni.escs. Para os trabalhadores do setor pfiva9.o, _foi
permitido uma certa flexibilidade de negoclã.ção na data-base para
recompor, de acordo com a média dos óltimos doze meses, se esta
for a melhor.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Bem, isto vale também para o
funcionaliSinoEx11 leu-, só que em primeiro de janeiro, que é
a data-base dos funcionários federais.
O Sr. Eduardo Suplicy - Pois bem, no meu ente~der, o
CorigressO- poderia propo-r esta mudançã: que se dê a liberdade de
considerar os últimos quatro, os últimos oito _ou os_ últimos doze
meses~ na verdade, já se sabe que são os últimos dOze meses 9 período que daria a melhor média para uni-set9r ou_outro, em especial para o funcionalismo. Por que não dar essa margem de
liberdade ao servidor póblico, ao trabalhador do setor priVado, já
no primeiro mês de entrada? Creio que po<Ieri:1os a,Piesfintãr, ci.qui
no Congresso Nacional, esta sugest~o. - _ _ ..- _- -_ O SR. JOSÉ FOGAÇA .:. Avalio que, se essa modificação
representar aumento das despesas, estaríamos vedados a fazê~Ia.
Agora, a sugestão de V. Exa é criativa e viáVel.
No bojo das negociações da aJ>royª'rão _9-a medida_ provisóinfeOso
ria - o diálogo entre o Congresso e o Go-f"einõ ~r~ de~
nesses trinta dias -, pode-se introduzir, como um dos elementos de
negociação, a melhora dessa média para a obtenção da URV, porque, de fato, os últimos quatro meses são. de ~cel~ação da inflação
e de baixos níveis salariais do setor Piíblico, principalmente- novembro e dezembro.
Agora, não esqueçamos que a· UR V de 1o de março não será
a mesma no dia 25, quando os trabalhadores do setor público rece~
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berem os seus salários, e, portanto, terá um reajuste de 40% posto
em cima do valor de hoje e mais os 5%, já assegurados Qela Medi~
da Provisória n° 433.
De modo que me parece, por obra e ação do Ministro Walter Barelli, que já houve obtenção de_ valores muito próximos dos
doze meses, Senador Eduardo Suplicy. Nào tenho esses cálculos e
não poderia dizer com a tranqüilidade e a certeza que uma observação como esta e:dge, mas me pare~e que_a idéia já é, ao criar a
Medida Provisória ~o 433, introduzindo um abono de 5% ao ftmcionalismo, de aproximar-se do índice que seria produzido pela
média dos doze meSes.
O Sr. Amir I~ando -Permite V. Exa um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA.- Concedo_ o aparte a V. Ex'.
0 Sr. Anlir Lando- Nobre Se~ador José Fogaça, V. Ex.•
aborda em.prim~ira:mão um tema estrepitoso que constitui a preocupação da Nação inteira. Parabenizo-o por abordar essa questão e
1
parabenizo também - pois avalio que merece ser saudada- a iniciativa do Governo de tentar nesta hora alguma providência para debelar a crise econômita qiie aSsola o País_. Todãvia, entendo que,
em termos abstratos e em termos acadêmicoS, o Piano até pode ser
analisado de um ponto de vista do êxíto plausível, possíVel. Mas o
Plano não é bom porque foi bem escrito; o Plano será bom se executado corretamente
.
- .· . O SR. JOSlf FOGAÇA - Exatrunente. Quanto a isso V.
Exa fez uma observação extremamente aguda. Esse Plano não é
daqueles que dependem do dia de começar - como os anteriores:
dado o choque, o resto ia atrás. Agora, não; agora, ternos um Plano
que dá patamares, premissas e pressupostos e que, depois, a execução, competente ou não, vai torná-los bons ou maus.
O Sr. Amir Lando - Exatamente, V. Exa antecipa algumas
obs_ervações que eu faria, mas, de qualquer maneira, facilita e
abrevia o meu aparte. O resultado é que realmente dará os critérios
para a avaliação definitiva. Nós temos de saber dos ganhos sociais
desse Plano e isso, parece-me, dependerá da sua coneta execução ·
como V. Ex• dizia-, da competência na sua execução e sobremodo
dª capacidade de corrigir as distorções que advirão. Porque há, por
trás de tudo isso, uma elite que não quer plano, mas vantagens, se
possível lícitas; se não for possfvel, tamb~m as ilícitas. Há uma elite que não está interessada na felicidade geral da Nação, mas que
quer ganhos e mais s~ho§l d~ndo continuidade a um processo de
--eiirü~_UeCiffiênto sêm parãrrietros-na História d~ste País e, talvez, na
História UníVersal. Ésse mé- parece o ponto e a determinação do
Governo que vai decretar o êxito ou não desse Plano. V. Ex• já
apontou - quando eu imaginava fazer o aparte, essa questão ainda
não havia sido tratada em profundidade - sobre o artigo relativo
aos monopólios e os oligopólios. Esse combate não pode ser,
como bem disse V. Exn, um amontoado de palavras. Deve, sim, ser
um programa claro, definido, determinado e rígido, porque aí está
exatamente o terreno da liberdade, necessária nas relações econô~
micas, mas, sobretudo. da liberdade abusiva. É ne~te local que está
a sede e a competênCia para o Governo realmente afirmar o êxito
desse plano. Por issO, neste particular entendo que devamos meditar e dar uma contribuição.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- E nós temos condições para isso.
Nada nos impede de introduzir elementos.
O Sr. Amir Lando- Perfeitamente. Não se trata daquelas
matérias de iniciativa' exclusiva do Poder Executiva, mas, ao contrário, de matérias que reclamam a parceria do Congresso. Por outro lado, pa~a concluir, devo dizer a V. Exn que tamMm sou
daqueles que têm algum entendimento de que há perdas salariais,
ao menos neste momento de partida do plano. Não há dúvidas de
que há um expur~o de parte da inflação e de que já se começa com
algum prejuízo. E claro que conheço o discurso de que se a infla~

914 Terça-feirà ]<'

Diáriõ"do CoiigreSso Nãdonal (Seção Íl)

ção for debelada, etc, os ganhos virão depois. Só "que nós· safmos
da certeza da perda para a iricerteza do ganho. E é isso que constitui a pedra angular, o lugar-comum de todos os planos: a primeira
conta sempre é _do trabalhador. Esta primeira conta quem paga é o
trabalhador. O resto é dúvida. E eu não querO-ser contra o plano.
Desejo a melhoria das condições de vida do povo brasileiro. Creio
que o Brasil tem condições de acertar, porque se não começarmos
realmente com a resolução dos problemas e das dificuldades desta
Nação, vamos nos encaminhar para a desagregação social, territorial e da própria Nação como um todo. Fico DaqUela expectativa,
como Thomas More na Utopia: Eu ~esejo mais do .que espero.
Obrigado. .
.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Obrigado, Senador Amir Lando.
De tudo o que V. Ex• falou, eu apenas iria reforçar ou enfatizar um aspecto que me pareceu o que mais se destaca daquilo
que foi observado e mencionado por V. Exa, a qUeStão dos ganhos
sociais.
----- --- .
Senador Amir Lando, V. Ex• pode até dizer que é discurso,
·· ··
·
que é falatório, que é fafação· vàzia... ·
O Sr. Amir Lando - Não chego a timto.
O SR. JOSÉ-FOGAÇA - Não chega a tanto, mas poderá
quem quer que seja fazê-lo.
__
O Sr. Amir Lando - Apenas diSse que é um discurso racional, mas que me deixa na dúvida,
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Não há dúvidi que sabemos que
os elementos de força. a correlação de força~,- ~o sistema em_ que
vivemos é extremamente desvantajosa para ·os trabalhadores, mas
·•
isso não é produto da URV, é produtO-do sistema ciPitalista.
Agora, o que eu gostaria de observar é o quanto é importante concentrarmos esforços no combate à ínflação, porque V. Ex•
pode dizer até que isto -é um pouco de discurso, é um pouco· de
tese, é um pouco de teoria. mas não há exemplO, iiã história econômica mundial, em que salários tenham derroütdo os preços em períodos inflacionários; ou seja, o" Salário SO ganha, ·só cresCe
proporcionalmente nos períodos de estabilização. Em qualquer
modelo de desenvolvimento, seja o europeu do pós-Guerra, PóS45, s_eja o desenvolvimentista dos países asiáticos nos anos 80,
seja o de retomada da América Latina =com O México, o Chile e a
Argentina ...
O Sr. Amir Lando - E taffibém é- prec~so desffiiStific~ permita V. Ex• que o interrompa - uma premissa usada COnstantemente, a de que o salário é causa da inflação. Isto também não é
verdadeiro.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Vamos ver agora como não é.
Então, veja V. Ex" o quanto é importante concentrarmos, intensificaimõs a nossa atuação no carripo do combate à inflação,
porque combater a inflação não é melhorar salários. Combater a
inflação é assegurar os meios pelos quais os trabalhad_ores podem
conquistar um patamar melhor.
Eu tinha em mãos _até ontem uma revista, ·produzida pelas
indústrias rio-grandenses, que mostrava que o número de greves
no Brasil decresceu radicalmente, na mesma proporção em que se
deu o aumento da inflação. Então, vamos verificar que nos períodos de estabilidade aumenta o número de greves nas fábricas; nos
períodos de grande process.o inflacionário cai o número de greves.
O que isso significa? Significa claramente que ã lrítl~ção retira do
trabalhador um instrumento de barganha poderoso, que é o direito
de greve, na prática. Só com estabilidade é que o trabalhador pode
fazer greve sem quebrar a empresa, sem perder o emprego, para
·
conquistar melhor salário.
Portanto, a inflação é o pressuposto do caos~ Inflação quer
dizer salários permanentemente derrotados pelos preços. E estabi-
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fizaçãO quer, dÍzer. posSibitidàde de os saiários- se rec1:1perare~ ~o~
sistentemente diante dos preços.
Portanto, se eu tivess~ que fazer uma passeata de trabalhadare~. ~u não ~iiíá ao Cong.r:esso pedir reajuste de salários; e;u iria
ao Banco Central pedir estabilização da moeda, porque, depois, os
trabalhadores fariam o resto, por sua própria conta, autonomamente, nas fábricas. Dêem aos trã.balhãdores uma moeda estável e eles
conquistam Salários melhores, através da sua organização sindical.
Agora, com uma inflação de 40% não h_á sindicato poderoso, não
há organização social de trabalhadores consistente. Com urna inflação de 40%, o sindicato é" meramente um poder político, de expr~ssão política, sem ganhoS econôinicos reais e consiStentes. É
um poder vazio.
_
___
A ·organização dos ·trabalhadores, pela qual lutamos tantos
anos de nossa vida, Senador Amir Lando, se toma ineficaz nos períodos inflacioriários. Só exiSte organízaçãÕ efi_Caz _em períodos de
·estabilTZãção_-- ·
O Sr. Amir Lando . . : Permita, Ex", voltar a citar Thomas
More: Quando o jugo é dema_siadamente pesado, ninguém tem força para sacudi-lo.
_ _ ___
__ .
·
O SR. JOSÊ FOGAÇA- Vejo que V. Ex' faz sempre observações inteligentes, criati~as. e cre"io que contribui enormemente para as observações precárias que aqui esrou -faierido. V. Exa,
Senador Amir Lando, deu~no_s uma importante contribuição.
O Sr. Josapbat Marinho - Concede-me V. Ex• um aparte,
Senador José Fogaça?
:
O Sr. Esperidião A~n -Senador José. Fogaça, V. Exame
concede um aparte quando Ju!gar oportuno?
_
O SR. JOSE FOG,\_ÇA - Senador Esperidião Amin, V.
Ex· terá"a Palavra após eu ter a honra de concedê-la ao Senador Jo______ _
saphat Marinho, que já a havia solicitado. .
___ _Q_-s_r~-Josaphat Marinho- Eu desejariã apenas _qbt~t:_um
·esclarecimento. Sou poucci-ent€:'9-dido n~Sta m{liéria de qatur~
econômica. -briiem cà noite, o~vi3. e vlit o 'Sr. Ministró dá. Fkerida,
em resposta a indagação que lhe foi feita, dizer que não é a URV
que seguirá o dólar, mas o dólar que seguirá a URV. E se o dólar
se el~v~ ajém da ~V? É a iP,dagas:?o que faço, já que·v. Ex• está
expondo o assunto.
.
.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - SenadoUosaphat Marinho, V.
.Ex 0 re~ente faZ uma Pergunta parà a qual eu-não teria-uma resposta Oficial. Mas é perfeitamente possível respondê-la da seguinte
forma: a URV será calculada pelo Decreto no 1.066. Este Decreto
dispõe que a URV será calculada diariamente pelo Banco Central
-com base nos seguintes índices:
_ "1. índice de Preço ao Consumidor da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas - FiPE - da Universidade de São Paulo,
apurado para a terceira quadrissemana.
2. Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA
- da Fundação Instituto Brasileiro de G~ografia e Estatística IBGE.
.
3. Índice Geral de Preços do Mercado da Fundação Getúlio
Vargas."
_
_
PoitaritO, o Banco Ceritral fiXa "esses vitloris coin base em
uma matemática monetária qtie a Ílós, meros rábülã:s e advogados,
é algo impenetrável, como V. Ex• sabe, mas fixa-os com base neSses valores, in~pe_nden~_emen_te do que possa acontecer com o dólar; que é um outro me-canismõ, um outro mercado.
Agora, é evidente que haverá coincidência e hav~rá incoíncidência, mas isso dependerá de polfti~a_ monetária que_ está sqb
contrOle do Governo. Este. detendo reservas monetárías, tem COntrole sobre o dólar. Qua.I).dO h_ÇHlVer grande demanda dessa moeda,
haverá reservas sufi.cíentes pára despejar, no ·mercado irregular, o
dólar. Se houver, evidentemente, uma superação da URV eril rela7
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ção ao dólar que vier a tornar os nossos prodtitos eXtremam€mte ção com essa história da vigiiâricia .sem meios.' Vigilãll.cia· sem
caros para a venda no exterior, o Governo pOderá produzir uma es- meio. Quem é que yaí vigiar? Quem é o sentinela? Ningú'ém- sabe.
cassez· de dólar no mercado e urna conseqüente elevação, porque o
O SR. JOSE FOGAÇA., Pela medida provisória, não ...
6 §);~~ E-speridião Amii:t -_ Pelo anúncio do Governo, ninBanco Central, com as reservas monetáriãs que tem, estará dotado
desses mecanismos:
- - -guém s~e. ~st_ou referindo-me à escalada d~ comunícação. A mew
Por isso, entendo que o Governo poderá
_ulna pOlíti- dida provisória é urri pedaço. Está aí a cartilha; _estão aí hoje
ca monetária, uma polftica cãmbfã.I q_Ue_ Ser~ adequada ou não;·con- me~m_o as falas do MiniStrO. Não se_ sabe quem vai fiscaliZar oS
forme a competêricia, a Sabedoria do Gàvemo, porque isSo..não preços dos oligop61ioS. Mas ouso deixar aqui registrada uma preoestá dado, é algo a ser implantado no dia-a-dia da política cambial. cupação.
, :
_
_ ______ _;:_______
_
_
De modo que a lei diz isto: URV é FIPE, CG'ír e~ IDQE; dôlar é
O SR. JOSE FOGAÇA -O art. 34 diz que o Ministro da
outra coisa. Ambos poderão e deverão -até coincidir por um "li::ú1go Fazenda vai mandar chamar, vai passar um pito.período, mas não sempre necessariam~rite.- - - - O Sr. Esperidião Amin -Mas_ isso já de'-':~l'l ter sido feito
QuandO a nossa balançã COmercial!.__!l_a_s ;xp.ort?ções~ c_~_e- _ antes, quantas vezes pedi aqui. O Senador Rollemberg quantas veçar a cair muito; como está aconteCendo
Argen_!.irfã:, necessaria- zes.discursou aqui, pedindo que pelo inenos os oligopólios da inmente terá que haver uma defasagem pãra a recuperação de vendas dústria farmacêutica fossem punidos. Portanto, isso soa como_ um
no mercado externo.
blefe de um blefador. Não estou referindo-me ao MinistrO~ ffiãs ao
Senador Esperidião Arnin, coricedO~Iheá apart-e, Para enC€:~ Go~erno, q_oe j~ blefou várias v~_zes e _está blefandÇl de __novo, não
rar. Já estou encerrando o meu pronunciamento e não gostaria-de puniu ningu~m, não 4~ notícia.__ De\.:o C~arn_ar o $~riador Ney Maranhão, que já fez discuiso cóntiã oiigopólio, pois não sou mais
me furtar à sua intervenção.
__
__ O Sr. Esperidiéo Amin- Senador José Fogaç__":,_ V._.gx•. credenciado a fazê-lo," mas o Governo, até __hoje, não levou issO a
presta um -grande serviço ao Se_nado Féderái e iQ País_ p~:>r propi- capricho. Será que vai levar dOravante? Mas o salário agora vai esw
ciar, ainda que sem uma palavra oficial do Governo, qúe seria ob~ tar com cinto de castidade.~ os juros, nobre Senador Jos_é Fogaça?
tida, caso fosse mantido o debate programado para a COmissãO de Enl J~6. qUando o salário e o preçó foram congelados - e ambos foAssuntos Econômicos deSta Casa, jJOi !~lcíãilV-a -dõ Seri3dor ram congelados mesmo - participei do anúncio e o entãQ _GovernaEduardo Su:Piicy. E, mesmo sem a palavra oficí3J do Governo, dor Gérson Camata __támbé~ ~s~jstiu _ª() que foi dito -pelo então
sem a presença dos Assessores do _Mh"tistrç__da Fazenda:~ estaffiOs', Ministi'o Dílson Funaro, numa reunião cori:t os_ góvernãdores:
"Não, com os juros, temos um acordo_ de cavalheiros". E este aCorde alguma forma, preStando wn serviÇo à nossa curiosidade,_~- nossa responsabilidade e também, de certa forma, áb País, na medida do de cavalheiros resultou em que, com inflação zero ...
em que a Imprensa acompanha o ex_celente pronunciamento de V.
~ ~~ O SR. JOSÊ FOGAÇA·- Não existe acordo de cavalhei·
Ex11 • Não quero alongar-me, até porque· o
partidO não se reu- ros.
niu ainda para apreciar a matéria qUe -é Ob)eio de seu pronunciaO Sr. Esperidião Amin- Ainda mais com juros. E disso
mento, mas não posso furtar-me a _estabelecer aqui àlg!J.mas res_u)tou, Se_nadQr Jos..é Fogaça, que, antes do Plano Cruzado II, os
cautelas. A primeira decorre da circunStância de: liOji! sei- o dia do juros_ chegarap1 a 250% ao ano, com o Brasil da inflação da Suíça
nascimento de um outrriplano: há-oito anos,_ iiãscia'_õ_PI3.n~o_ CíUzà~ e desenvolvimento do Japão. Então, o vilão da história é o salário?
do. Boa parte da paternidade é a meSma. Comenianl algiiD.s que al- E, agora, o que está sendo dito dos juros? Está sendo dito, e às vegumas barbas encaneceram, outros fios ~ularam - disSo entendo zes o Governo diz pela metade - hoje, por exemplo, nosso admirámuito. E, de uma forma ou de outra, os pá.is, oito anoS -depOiS da vel]\1írii5ti0 -Feirlando ;Henrique CardOSo dissC-pefa-inei~de- que
última paternidade, devem ser mais responSáVeis. Mas ensina _a mais tarde vão cair. Mas o que foi anunciado na semana passada e
vida familiar'e doiiíéStiCa que OS-filhos nascidos qep_ois_~_!!_tp. !n_: neste fim de semana é que eles vão subir. Então, cinto de castidade
tervalo de_ oito anos sãó mais travessos. Es-sa IÇa primeíia· Cautela._ para quem tem apanhado, quem não tem prejudicado njnguém,
Independente da maior responsabílidad_5!_ ~~s_pª'is, os fJ.lb.os tendeffi quem não se tem excedido. E para os jUros o leão ou a ave de raa ser, ou seja, o produto tende a s_er mai_s manhosQ. Essa é a pri- pina da economia brasileira, na época do Plano Cruzado houve um
meira cautela; A segunda se divide em trê"s partes._ O Brasil, nobre acordo de cavalheiros, hoje, "mais tarde vão cair". N-ão estoU cÕnSenador José Fogãça, tem a sua econoniia aSsentada, gellerlCainen- deruuldo o plano nem a intenção do Ministro Fernando Henrique
te, sobre um tripé: -preço, salário e jiil.-os. NãO aCredito que -o-GO- Cãidoso, cujo espíiítO pUblico, cuja brasilidade defenderei_ sempre,
verno, que lutou bravamente para impedir o reajUste m<::nsãJ dos mas tenho o direito de, como cidadão, desconfiar. EStOu aqui
salários, deseje dar. sete meses depois, um tratame~to _vip aos_saJá- aplaudindo V. Exa para trazer a minha desconfiança, rião- a minha
rios. Não é 6 'mesmo õOVerriii Ou é eféiio .dÓ "caniaVai, ou é uma condenação. Vou levar .ao meu Partido, vou ouvir quem entende
quaresma muito estranha. Mas foi este Goverilo que lutou à eXâUS- dessa matéria mais do que eu, mas estou preocupado, porque o então para impedir o reajuste mensal, porquf? provocaria inflação. redo-eU- Coiilieço, e os personagens são os mesmos, e um dos perNão posso acreditar que tenha descoberto que o reajuste diário nã_Q sonagens teni sido vítiriia: ó salário. E o yilãO, nobfe Senador José
será inflacionário. Portanto, há uma semelhança__inequívoca entre Fogaça, o \'ilão continua solto e para este não há _cinto decas.tidJL~
esta Medida Provisória, o conceito, portanto, do p1an9, e o .plano __ de. A ConstituiçãO ãte úmtoU, de maneirã -biZarra e bisonha, dizer
que tabelaria os juros. ,Não adiantou nada. Todos nós_ sabemos
Cruzado, em relação ao salário. Cinto de castidade, camisa de força- nelet Em 1986 foi o abono de 8% do salário- mfnimOê lioje é quem é o vilão, com URV ou com qualquer outra forma de contin5% para-o s~tvidor público. Segundo ponto: pre-ço. Ê evidente que, genciam~nto parcial - não vou dizer que é tabelamento - ele continão existindo mais SUNAB, não sendo o GATI um órgão des- nua solto, é feroz, tem a_petite e é muito esperto. Muito obrigado.
O SR, JOSÊ FOGAÇA - Obrigado, Senador Esperidião
centralizado, não havendo nem reputação, nem experiência na arte
de punir o abuso cconômico-,- o-que este Governo-pOde cometer é Amin. Ant~s de encerrar, gostaria de fazer uma obServação. Não
vigilância, não se sabendo quem vai exercê-la. Não haverá fiscais ouvf do Ministro Fernando Henrique Cardoso a declaração de que
do Plano Cruzado, não estão disponíveis para recrutamento, ainda os juros vão continuar aiios, V. Exa ouviu, e ele deve ter dito. Queestão na nossa memória as cenas do Plano Cruzado e é difícil ree- ro dizer a V. Exa que se f:Ie anunciou que os juros vão continuar
ditá-las. Por isso, apenas quero manifestar minha grande preocupa- altos, ·penso que essa pode ser uma boa notícia para os salários:
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Isso significa que a massa salarial vai ganhar uma proporção muito Congresso Nacional sequer promulgou o Fundo Social de E:rpei"- maior de poder aquisitivo, porque o juro vai· ser usado como ins.: gência, que ·nada tem de soCial e nem .de emergência porque não
trumento para contenção do consumo, ou seja, a capacidade de contemplou a educação e nem a construção de moradias populaconsumir do povo brasileiro vai aumentar, e vai ser preciso au- res?
mentar os juros.
·
·
O nobre Uder Mauro Benevides disse que o Ministro WalNa época do Plano Cruzado tivemoS ·aum€mt.O· de juros. V. ter Barelli estava lutando para que o salário mínimo ficasse ao derExa há de reconhecer que houve um aumento da massa salarial, da redor de I 00 dólares. Pessoalmente, acredito que hoje o Ministro
capacidade aquisitiva da população, que era enorme e - reconheço Walter Barelli é que está ao derredor da porta da rua, Sr. Presiden- até irreal, fantasiosa. Reconheço isso. Mas o instrumento de con- te.
trole eram os juros.
O mais estranho, com todo r~peito à liderança e ao brilhanQuem conhece os mecanismos desse sister.õ.a sabe que só tisll!O Qo nobre Senador José Fogaça, é que ouvimos, nesta tarde,
haverá juro alto, se houver demanda. Demanda baixa significa juro uma _comunicação de liderança com a duração de lh45min com
baixo. São duas coisas que não podem casar: qiz-~~ que o Governo elo~os à edição de wna mectida provisória que nada mais é, Sr.
está arrochando os salários e aumentando_ os juros. Não, se está ~u- P~idente e Srs. Senadores, "do que a castração do direito e da obmentando os juros é porque não há arrocho salarial, há um aumen- rigã.ção desta Casa de legislai-.
to da massa salarial.
As coisas no nosso entendimento, Sr. Presidente e Srs. SeAgora, se os juros baixarem, pode-se ter certeza de que nadares, não estão bem. Com a longa comunicação de liderança
houve um arrocho de salários, uma contenção da demanda, uma do nobre Senador José Fogaça vê-se a necessidade de que permaredução do consumo, e o juro alto não é mais necessárlO~Basta ver- neça~ cOm a permissão do nobre Senador Júlio Campos, que tem
a experiência dos Estados Unidos: juros de 4% ao ano, porque o um. projeto neste sentido, o número de Parlamentares do Nordeste
pafs não cresce há três ou quatro anos.
igual ao número atual, porque qualquer comunicação de liderança
Esta, parece-me, tem sido uma questão bastante contraditó--- de qualquer Senador comom:dura 15 minutos, sem direito de aparria. Mas. como diz V. Ex", vamos consultar, vamos estudar, vamos tes~ A cotpunlcação de lideran9a de um nobre Senador do Rio
ouvir os experts nessa matéria. para que' ela possa Ser mais dai-a: Gfãnde do _S.ul durou lh45min, com direito a aparte, além do remais inteligíVel por tOdos llós.
· · ·
·
quinte de falar em nome do PMDB, com aparte do Líder do seu
De minha parte, encerro esta comunicação agradecendo a próprio Partido.
tolerância de V. Ex-.
A palavra "pronunciamento" foi citada pelo nobre Senador
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado..
Jos~ Fc:>gaça "<3:~decendo llJ!l aparte ao seu pronunciamento,_.Pelo
Durante o discurso do Sr. 1os"".é Fogoça, o Sr. Senador Esperidião Amin e·por todps que o apartearam." É tão
Chagas Rodrigu"e~,
'Vice-Pfesideii.(e;. deixa a_ cadeira . maior o direito do St;tl que até esquecemos que estávamos ouvindo
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Luce- uma Comunicação de Uderança.
na, Presidente.
Era o que tinha a dizer.
.
Durante o discurso do Sr. Jose Fogaça, o Sr.
O SR. PREsiDENTE (Chagas Rodrigues) -A Mesa esHumberto Lucena, Presidente; deixa a cadeira da presi- clarece que o nobre Líder José Fogaça falou dur~te uma hora e
dência, que é ocupada pelo Sr. Chagãs Rodrigues. ] 0 meia.justãmente porque no dia de hoje não haverá Ordem do "Dia.
Vice-Presidente.
Se o nobre Lídef Magno Bacelar tivesse solicitado a palavra em
O Sr. Magno Bacelar - -Sr. Presiderite, peço a: ·palavra iguais condições teria recebido o mesmo tratamento da Mesa.
.. .. N"ão foram _poucos os. Srs. Líderes q~e__ pediram f!. palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -V. Ex' ,~m ,a. ' para uma comunicação e foram aparteados. E preciso que haja um
palavra. na forma regimental.
.. .
. ·. .
. ~·- . _. . certo espúito de compreensão de parte da Mesa, principalmente
O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Como Líder. Pro- num dia como hoje em que a Nação espera, o que é natural, que os
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oradq;r.) -·.sr. Presi- Srs. Senadores se pronunciem.
dente, Srs. Senadores:
·
Por outro lado, o nobre Líder José Fogaça não ocupou a triNunca, ao longo da minha vida pública, assisti ·a·-umã pro- buna durante, proprianiente. urna hora e trinta minutos. S. Ex• foi
moção tão grande, a tanto subterfúgio p<ira dolarizar a economia largamente aparteado, e os nobres aparteantes também se excededo nosso Pafs.
ram um_ pouco, porque no lugar de apartearem por dois minutos.
O Ministro FernandO lieniique· CardosO teve o apoiO deste alguns apartearam por I Ominutos.
Congresso, até em dCmasiã~ A iinfm!nsa passou a ·policiar nossas
É preciso compreende~ o· Senado, sobretudo em certos moatitudes e as nossas ações e a chamar o Congresso de "o ócio maj.s _ m~fl,toS.
caro do Brasil". Vimos ontem o Sr. Ministro Femiindo Henrique
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Volta-se à lisum programa da TV Globo para aumentar
Cardoso participar
sua audiência, coino ·se S. Exa fosse uin ct"o.s empregados da R.Cde ta de oradores.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre SenaGlobo.
'
'
Sr. Presidente. Srs. Senadores, como .friSou -o nObre s·enador dor Amir Lando.
Josaphat Marinho, o próprio Ministro FemalicfO-He·niique disse
O SR. AMIR LANDO (PMDB-RO. Pronuncia o seguinte
que o dólar é que vai acompanhar a URV. É a dolarização_da nos- discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
sa economia com todo. apoio do Congresso, não Para um plano
Quero pedir vênia à ca:sa para tratar de um assunto que taleconômico, mas para um plano de marketing dos mais bem pro- vez não interessasse à Nação brasileira e, sobretudo, ao Congresso
duzidos neste País.
e ao povo oprimido, povo que realmente deveria ser o objeto das
Fica a nossa pergunta: seria ético que o Ministro ·da FazeD.- nossas preocupações. porque ele é o soberano, é o senhor da sobeda do Brasil ficasse preso a serviço da Re.4e:.G!obo, com a exclu- rania popular e da representação, e aqui fazemos a sua vez. No ensão do direito de divulgaçãO de toda a irll.prensa brasileira? Seria tanto, Sr. Presidente, há momentos em que a conivência não pode
ética a edição dessa medida provisória num moritento em que o pennanecer e, sobretudo, o sil~ncio não pode ser conivente.
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Volto a esta tribuna para fazer algumas referências a coM
Sou um plantador de idéias e um semeador de esperanças.
mentários e declarações havidas na imprensa na semana passada, · Procurarei, sempre, na coerência buscar a veracidade desse ideq.l, a
especialmente no que se refere à reunião da Comissão de Consti- mesma coerência que fez com que tivesse a coragem de escrever o
tuição, Justiça e Cidadania, realizada na última quarta-feira.
relatório contra o Presidente Collor na histórica CPI do PC Farias;
Sr. Presidente, tenho profundo amor à justiça, e não há algo a mesma coragem que hauri, sobretudo do povo de Rondônía;que
mais terrível do que ·a devoção e a fé na justiça. Porque ela consti- com honra aqui represento, porque aquele povo heróico soube entui a base da sociedade. Se retirarmos do coração humªno a justi- frentar as vicissitudes- da floresta, as adversidades do meio e fazer
ça, por certo vicejará a barbárie e, por certo, a luz cederá lugar à daquele pedaço do Brasil um território naciOnal com a presença
escuridão. Então não será possível distinguir a face_ do crime da viva de brasileiros, domando a floresta e as terras bravias.
.. _. __
___
Com esse mesmo espírito de pioneirismo, tenho autoridade
virtude, já que a luz dá forma às coisas.
Sr. Presidente, por questão de cónsciê.ÍlCia foiTitação jlirf-' · moral para continuar, neste Congresso, sendo escravo e servo exdica, fiz algumas êonsiderãções de ordem estritamente process1,1al, clusivamente_da minha consciência e quê não é leviana, senão sesobre o tema em questão, que era a análise _do pare:cer da Senadora - dimentada nas convicções, nas pesquisas abstratas e, sobretudo, no
Eva Blay, relativo à rcprescntat;ãO formulada pela Mesa Ditetóra, conhecimento dos fatos, porque procuro sertJ.pféTãier deles um ato
a respeito das denúncias contra o Senador ROnaldo Aragão. Se nãO do meu cotidiano.
as fizesse naquele momento, da maneira como Q fiz, sem antecipar
Nesta hora, não poderia calar-me, porque a -inocência oprlmérito, mas exclusivamente querendo afin:nar u_m princfpio ele- rnida não deve adotar a atitude do crime e da delação. Poderia eu
mentar no Direito Processual, que é o princípio do devido preces- aqui, talvez, dizer e declarar o meu voto, mas estaria, neste mo.;
so· legal, estaria eu, para' sati~f~er_o ódio públiCo, que domina <:L mente, rasgando o Regimento; poderia eu aqui delatar outros que
Nação, ferindo a minha consciência. Repito: ·~s_tariã. eu ferinâo in.i- votaram, mas eu faria da delação ':lm_ i~~tru!Jlell!ci: para me redimir
nha consciência se não ·rrzesse -observações de natureza eminente- perante a opinião púbfica.
_
Prefiro, Sr~ Presidente, imolar-me a ter que delatar alguém e
mente técnico-jurídicas e, sobreLlldo,·pro~essuais.
Sempre pautei ã minha vida por extretna coerência na Vida· declarar o meu voto. Se eu tiver que salvar a minha reputação à
pública; port}Ué 'nãó ténho- Vínculos_ com; grupos, hãó tenho- ne~ ' custa de sacrificar o Regimento, prefiro sacrificar a -mim: mesmo a
nhum compromisso com as elites, tenho, sim, compromisso' com ó ter que romper o Regimento, delatando outros nomes. Prefiro, Sr·.
interesse geral da Nação e com a feliddade do povo brasileiro, fe- Presidente expor-me ao escárnio público a desobedecer as normas
Iicidade tão esquecida, tão distant~ das preocupações cotidianas que regem esta Casa.
Estoicamente, recebo todas as críticas, mas tenho a certeza
deste Parlamento, que deveria ser a oficina onde, a cada dia, se lade que a verdade será conhecida. E a verdade, sobretudo, fará jusborasse eni prol do interessé gér'al e do bem comum.
No entanto, ainda acredito nesses princípios, -~r: PreSidente.· ' tiça, Porque não háju~tiçafora da Verdade. Tenho comigo o pulsar de um ideal, do qual não abdico, m_esmo
O Sr. PedrO TeiXeira- Permite-me V. Exa um aparte?
O SR. AI\1IR LA~O- Ouço V. Exa com muito prazer,
diante da experiência de vários anos. Pulsa_no).peu_ c:o_ração o_mesmo sentimento da juventude que me fez enfrentar o regínie áutori- nobre Senador Pedro Teixe.ira
tário, aniscando a pfópria Vida. Pulsa-me no coração, Sr.
O Sr. Pedro Teixeira..:. Nobre_ Sen3.dorAmir -Laildo, louvo
Presidente, esse mesmo sentimento de justiça que aprendi diutur- a atitude de V. Exa~de vir à tribuna quase que tentando dizer que
namente nos bancos da minha velha Faculdade de_ Direito da Uni- está defendendo uma reputação, que já é defendida pelos seus próversidade Federal do Rio Grande dO Sul, onde pontilharam prios atos, pela sua própria trajet6ria, pelo seu próprio sentido de
grandes mestres, como Cirnc Lima, Leitão de Abreu, nas suas ma- vida_e pelo muito que tem contribuído para grandes causa~ n!lciotérias _espCcíficas, Ministro 1\"éri da Silveira, e o eX-SenaaOr_ e naís. Na verdade não vejo nada de mais, a não ser os aiãid.eS qqe
atualmente Ministro dó SUpremo Tribunal H:derai, Pâ.ulo Bros- , possam fazer com sentido I!lâis político-partidári_O. · : _ ___ _ sard.
Q SR. AMIR LANDO - O que já fizeram, com o meu deNão se pode transigir quanto a princípioS. Não se· pode ab- sagravo.
O Sr. Pedro Teixeira- Que a decisão de_ V. Exa de tentar
dicar a consciência, porque isso -paTa miril.- eqUivale abdicar a própria vida. Se tivesse que renunciar à consciênCia e sobrevivesse a examinar a matéria pela égide processual seja objeto de crítica de
ela, eu seria um espectro de mim próprio e, por certo, iria perain- quem quer que Seja. Eu ~ão éntendi muito bem se V. Exa votou ou
bular por esse cenário como um fantasma ou um morto-vivo.
não. Nesse ziguezaguear de votar ou não votar, fiquei em dúvida.
Sr. Presidente, a partir dessas· observações, nãó_ entendo
O SR. AMIR LANDO- Mas eu não posso declarar meu
como a imprensa pôde, de forma tão convincellte, com a fOrça de voto, não devo declará-lo porque tratou-se de uma votação secreta
um veredicto, dizer que votei a favor ou contra o parecer. :M{o sei Se eu Q fizesse, poderia estab_elecer-se aqui - parece-me - algu~as
que forças ocultas tiveram, em mãos, os)prn_a~i§itas ali presentes dúvidas e uma impropriedade, sobretudo quanto à natureza da vopara extrair conclusões indubitáveis de que votei a favor ou contra. tação.
Neste momento, a imprensa brasileira tem todo o poder,
O Sr. Pedro Teixeira- A meu ver, a postura de um Senamas ela deve ter, sobretudo, toda a luz para observar as nuanças, dor da R_epública, a sua Independência, a sua altivez, estão mu-ito
as circunstâncias e a complexidade dos fatos. O que não pode é, de acima de interpretações maledicentes que possam fazer.
O SR. AMIR LANDO- O dano eleitoral.
forma abstrata, extrair conclusões, sobretudo quando está em jogo
O Sr. Pedro Teixeira- Sim, o dano eleitoral. V. Exa votar
a honra e a dignidade das pessoas, e lançar, depois, difamações,
injúrias ou calúnias.
numa matéria processualmente, diante de um parecer de uma digE assim é, Sr. Presidcnte,_que me sinto nesta hora, vítima de na Relatora, penso que é um caso perfeitamente normal.
um profundo ato de injustiça. Mas co"ri:w redimir tal injustiça? EnO SR. AMIR LANDO- Era numa fase processual, não era
centro somente um caminho para fazê-lo, Sr. Presidente: lutar ain- mérito.
_ O Sr. :Pedro Teixeira -Eu, como membro da Comissão,
da mais com todas as forças, com o vigOr dos jovens anos, por este
ideal de justiça, que constituiu o impulSo e á razão de ser da minha jaffiais vou dar-me, por exemplo, como suspeito de examinar qualvida.
quer processo em que eu tenha votado numa Comissão, para que
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fossem dadas destinações diversificãdas aos pretensos indicí3dos.
Falo pretensos indiciados porque não acredíto em julgamento político; só acredito em julgamento diante de provas. Por is§o, entendo
que_ nós, membros da CPI, apenas coligimos proVas,-examinámos
dados técnicos estribados em informações que nos- foram fornecidas pelos técnicos. Eu não posso, a rigor, falar sobre um cheque se
não ti"ver um exame gfalõtécnico c se ele vier a ser contestado,
simplesmente pela presunção sempre contrárlã daquele que está
sendo vitimado e cuja cabeça está sendo avidamente querida pelos
que gostam desses festejos. Jamais o fato de eu ter coligido elementos e provas e encaminhado-os, dá-me o direito--de depois julgar. Ali, coligi elementos; ali, trabalhei numa tarefa comunitária
de examinar superficialmente provas que poderão ser ou não analisadas diante de exames realmente sérios, mais demorados. Não há
avidez de querer solucionar um problema apenas por um rótulo,
que merece, na verdade, abrir a garrafa e verificar se aquilo corresponde à realidade. Trabalhei dentro daquela Comissão, penso
que os resultados foram sérios. O trabalho foi o mais Sério, ã isenção foi a melhor possível, mas tudo isso tem de ser reapreciado,
com certa tranqüíiidade, caso por caso. A meu vef, quando um Senador da República, num exame preliminar, expõe Seus conceitos,
examina a tese c, mais ainda, porque não examinou nem o·mérito,
penso que não dever servir" de elemento crítico. Quero me solidarizar com v. Exa, desejando qU:e todos aqueles não fiqueni na va-·
randa de Pilatos - é muito cômodo ficar na varanda de Pihttos.
Também não quero que haja parcialidade, é claro; nem corporativismo, mas coragem e altivez para examinar o fát<findependentemente de eventuais críticas soezes; penso que isso-só dignifica o
Parlamentar. No meu entender, V. Ex• saíu dignificado desse episódio porque não está examillando ao arrepio, aó alvedrio dos ala~
ridos, mas sim com;a: cetteza de que quer um -diagllóstícO dentro
da lei, dentro do processo. Julgo sua atitude louvável, solidarizome com V. Ex• e tomo-me um crítico contundente daqueles que·
querem dar a esse fato uma interpretação eleitoral e deTtorêirã.. Receba V. Ex• o meu respeito pela postura que adotou lá. e que adota
e ratifica aqui neste momento.
O SR. AMIR LANDO - Quero agradecer a V. Ex' o aparte, que dá um brilho especial ao meu esboço de discurso nesta tarde. sobretudo porque V. Exn, como eu, pratíca·a rDesmã religião: o
culto ao Direito.
Sr. Presidente, o meu julgamento é pelo crillie de opinião.
porque se emiti alguns juízos e fui objcto de toda essa repreensão,
o meu crime é de opiniãO.
- -E o caput do art. 53 da ConstituiÇão é claro;· quando estipula que "os Deputados e Senadores sáo invioláveis por suas opiniões, palavras e votos."
Não há dúvida de que vivemos um momehto, neste Parlamento, em que é, fundamentalmente, proibido exPressar opiriiões.
Poderíamos dizer que constitUi urria CaJ>itis diminutio falar, discutir, discursar no Parlamento brasileiro desses dias, exc-eto no Senado, que tem leis próprias.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V: EX" um-aparte?
O SR. AMI R L ANDO - Ouço V. Ex' com muito prazer;
depois, concluirei.
·
O Sr. Jutahy Magalhães- SenadorAriii!r.:mido, esse episódio é mais um dos muitos-QUe temos vivido ·nos--últimos ãnos,
em que a interpretação das nossas atitudes corre-sp-ondem mais à
opinião pessoal de quem quer fazer a interpretaÇão do que dos fatos que defendemos, das atitudes e posições por que estamos aqui
lutando. Eu, pessoalmente, ando muito decepcionado coro os
meios de comunicação. Ao contráriO do que eles têm dito, ou seja,que, no caso específico, V. -Exa: defendeu uma posição que não foi
a que interpretaram, penso que eles têm defendido posições com
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as quais também não posso concordar, embora respeite o direito de
opinarem. Todavia, nãO respeito o direito de eles jogã.rem as- imagens dos políticos numa vala comum, porque isso, inclusive, fere a
noss·a Constituição, quando deterrnirla o respeito à iinãge.m da pessoa.-No éntanto, isSo tem o~onido a cada instante. H_á pouco, eu
estava conversando com um jornalista, referindo-me exatamente
ao papel da imprensa e da rrlinha decepção com relação ao fato de
ela publicar notíciaS inteirrup.ente ao inverso da realidade, da verdade, para atender interesseS políticos, às vezes, econômicOs. Na
reunião, V. Exa defendia o seu ponto de vista. o que é um direito
de V. Exn. Agora, querer ligar essa posição a interesse eleitoreiro,
inclusive adivinhando votos! Relacionaram_ quatro votos. Não
posSó dizer quais, mas sei 4ue hão forãrh aqUeles quatro. É urflã
coisa estrãnha. -Defendi, defendo e continuarei defelldendo ci Voto
aberto, a reunião aberta para discussão, entre outras razões, pelo
receio que-sempre tive das Ílossas reuniões secretas. Elas são se~
cretas até abrirem a porta pafa o primeiro sair. A partir daí, as versões são inteiralneilte difere"ntes do que ocorreu ·na reunião. Para
nós, o melhor será sempre a reunião aberta, em que cada um tome
a sua atitude, tornando-a conhecida. D~pois, qp.em quiser distorcêla que o faça, contanto que os outros companheiros saibam que tal
intenção não existiu. Não me solidarizo com V. Exn, porque· não é
preciso nessa questão. Posso estranhar a preocupação de alguns de
criaiel:ri fatOs, de filierem ligações inexistentes com a fealidade",'
sempre na tentativa de jogar' o-homem público, seja V. Ex" ou outro, na vala comum ·dos polít~cos que não merecem a aceitação popular e Orespeito do público.}'or isso, vemos, hoje, o que estamos
valeD.do peratite a opiniãO Plíblica, por inaís qu"e rios eSforcemos
para mostrar as nossas qualidades, a ética corri que righnos na politica, a preocupação com a inoral, com a coerência pública. Somos
todos enquadrados na mesma situação. Acabei de fazer um requerimento para saber quais os parlamentares inadimplentes; falam
que .~á tantos inadiJ!lplente.s: que receb~ram recursos dos bB.ncos .
sem condições e direitos de recebê-los, quebrando a norma constitucional; então, vamos fazer logo a pergunta para saber se existe
ou não, quem são esses parlamentares. Vamos saber a verdªde, vamos acabar com essa história de ficrir acuSando Sem tef provas.
Outro dia. vi o nosso -Colega, Senador ROnan Tito, dizer aqui que
chainafam-nO -de illadimplefife.. S. Ex• disse qÜe não era -iiiadimplente de nada, que poderia até sê~ lo. No entanto, publicam nos
jornais assim, sem mais nem menos, a informação. É mais fácil saber a verdade, perguntando; se quiserem respondê-la, ótimo; se
não quisererri é porque querein manter esta situaçãO com (iuc estamos convivendo. Portanto, não receba V. Ex• a minha solidariedade, mas o meu respeitO pela adtUdc que seinpre manteve aqui nesta
Casa.
-0 SR. AMIR LANDO- Nobre Senador Jutahy Magalhães, V. Ex" me traz um confoito- imenso, pofque eu tenho um profundo respeito pela sua coefente atuação nesta Casa, sobretudo
pela justeza com que abraça as causas de interesse geral, sobremodo por ser um Senador que tem independência para ser um obreiro
das suas convicções. Recebo esse aparte carinhoso como um- profundo estímulo para continuai- a imitá-lo.
Sr. Presidente. eu dizia que sou condenado por Um :crime de
opfnião, e é uma senteilça- irrt!coirfveT Dificilmente, poderei desfazer o mal-entendido. E nesteS tempos obscuros, Sr. Presidente, em
que a delação constitui a fortaleza segura da inocência, eu não posso adotar a delação como meio de me defender. E é difícil, sobretudo, quando a imprensa se ioma um algoz inimputável. Não há
dúvidas de que o terror espalha um hálito de hon"Or que embota
n'alma os mais dignos sentil'-!lentos do convívio sociaL É uma situação difícil, em qUe os miasmas do medo corrompem os mais
sensíveis corações e aplacam os mais elementares sentimentos de
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Não há dúvida_ de que há méritos no Governo Itamar Franjustiça. Tudo isso me faz lembrar aquele quadro negro, tingido
--com riotas hínebres,"ãCDostoiéVSk.i, da 'ÍRecordaçãõOa Casa-dos co, que aceitou a proposição de se im>!ituir, no Brasil, o Conselho
Mortos".
de Segurança Alimçgtar, coordenado por Dom Ylauro Morem e
Mas a tudo isso eu resisto, Sr. Presidente, para fazer unla - Herbert de Souza, com vistas ao combate à fon ; e J. miséria. Toafirmação da coerência: Eu sou o mesmo, o mesmo que_es.creveu_q davia, é preciso que,,além do de$pertar de consciência! além da
relatório do Caso PC. Os mesmos princípios impulsionam a minha mobilização voluntári.a, além da constituição de tantos comitês de
ação pública e privada. Não transijo quanto a princípios, sobretudo combate à fome e à_m,iséria, é_ preciso, repito, que haja medidas viporque não se pode transigir o crime com a inocênçia. Em coriseqüência, devo dizer que tudo isso constitui, para mim, unla -razãq ~
de sofrer. Mas é preciso que se purifiqUem tOdos os nossos atas na
dor, e só a injustiça constitui estímulo :SUperior para se lutar permanentemente pela justiça.
O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex• me permite um aparte,
. . :
nobre Senador Amir Lando?
. _-·
O SR. AMIR LANDO -Ouço V. Ex' com prazer, nobre
Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy - Nobre Senador Amir Lando,
quero dar aqui o meu testemunho de como observei, no dia-a-dia
da CP! sobre o caso Paulo César Farias, o empenho de V. Exa em
justamente caminhar na direção dos prindpios_de_justiça que V.
Ex• acaba de expor. V. Ex• explicou o episó_dio ocorrido _p.a Comissão de Constituição, Justiça e Cidãdania hã poucos dias. Quero
lhe transmitir que, em vista de o Deputado Paulo Delgado t~r feito
um comentário na Câmara dos Deputados, l;:laseado em infonnação
incorreta, vou procurar o Deputado Paulo Delgado, meu companheiro no Partido dos Trabalhadores, para lhe informar adequadamente sobre o que aconteceu nesse-epis6dio. Muito obrigado.
O SR. AMIR LANDO- Agradeço a V. Ex'. Mais uma vez
recebo este aparte _como uma tentativa de_ esclarecer a verdade,
porque a verdade deve ser soberana. Muito obrigado, Senador
Eduardo Suplicy.
Muito obrigado,_ Sr. Presidente.
_ _
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -.Concedo a
palavra ao nobre Senador Gilberto Mirandª'- (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte dis.curso. Sem revisão do oradof.) -~_Sr. Presidente Chagas
Rodrigues, Srs. Senadores:
. _.
. -;;, "
-:,-,-,0 Presidente Itamar Franco~ o Ministro da Fazenda, o Ministro do Trabalho, o Ministro da Administração e outros fizeram
publicar, hoje, a Medida Provisória n° 4_3_4, que dispõe sobre o
Programa de Estabilização Económica, o. Si_stema_Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor e dá outras providências.
Trata-se de uma das mais sígnific<i.tlvas medidas anUnciadas
desde o início do Governo Itamar Franco. Obviamente, concordamos com medidas destinadas a promover a e$tabil_ização da economia. Sem dúvida alguma, combater a inflação, erradicar este
fenômeno endêmico é priorítário, ainda mais cm função das conse-qüên~ias ei11..t?spccia~~!-:Uentep::grcssivas_para a POI?~lação brasileira no processo de inflação. Mas é necessário assinalar que, além
do combate à inflação, espetamos que o Governo ataque cOncomitantemente o problema da miséria, tome medidas, com igual vigor,
para melhorar a distribuição da renda e da riqueza.
Retomar o creséimento, cOnseguir a estabilidade dos preços,
melhorar a distribuição da renda, erradicar a pobreza, a miséria,
combater a fome, são objetivos igualmente importantes que não
podem ser esquecidos.
Na semana passada, Herbert de Souza, o B.e.tinbo,Secretário Executivo da Ação da Cidadania contra a Fome e Miséria, chamou a atenção, publicamente, atra'LéS. da imprensa, do Ministro
Fernando Henrique Cardoso, dizendo que não se pode simplesmente pensar em estabilização sem tomar medidas de igual vigor,
energia e importância, para se combater a miséria e a fome.

sando erradicar a fonie e a implantar uma política de distribuição
da renda. .
No que diz respeito à Medida Provh;ór.ia n° 434, em primeiro lugar, em relação aos trabalhadores e aos_salários, é preciso analisar o que foi dito antes e _a que está na Medida Provisória 434,
pois o Ministro da Fãzenda e a eQuipe que estava elaboralldo a
me.dida provisória afiimaram, diversas· vezes, que não se iria quebrar .contratos; que os agentes privaQos e tpdos os agentes da _economia, incluindo obviamente os trabalhadores, poderiam
utilizar-se ou não, poderiam utilizar-se voluntariamente da Unidade Real de V aloG que todos seriam instados, em função das suas
vantagens, a abraçar a.utilização da URV. Todavia, o que a Medida Provisória no 434 de fato ap_pnta é a compulsoriedade de o::; trabalhadores terem os s.e:us salários definfdos em termos de Unidade
Real de V alo r, com certa margem para negociação a posteriori.
Poderíamos dizer que, com esta medida p_rovisória, o salário
mínimo e os salários para o setor privadO e -púbhco ficar~m çletínidos. O art. 17 dispõe:
·
"Art. 17. O saládO mínimo será convertido em UR V. em I o
de março de 1994:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos
quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em
cruzeiros reais do equivalente em ÜRV do último dia do mês de
competência, de acordo com o Anexo I desta Medida Provisória~ e
_II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes
do inciso anterior.
Parágrafq únjcp~pa aplicaçãO do ·dispOSto neste arti,io nãÇl
p_oderá res\llt~pagamento de salário_ inferior ao efetiVamente pago
ou devido, relativamente ao mês de fevereiro d-e !994, em cruzeiros reais, de acordo com o art. 7°, inciso VI, da Constituição."

zo

Segundo o §
do art. 1°, a URV, no dia 1° de março de
1994 corresponde a CR$647,50 ~s~iscentos e quarenta_e_sete cruzeiros reais cinqüenta cerúa vos). O salário ú1ínimo," estiina ·o Governo; estar~fem torno de 65 dólares mensais nesse período.
--·-ora: em-pfiméi'i·O Iu-gàr, o·saiâ.riÕ mÍnimo, em alguns meses
do ano de 1993, esteve _acima desse valor de 65 çlólares. Estimou·se, pa"ra ddiriiÇão dO -iúiiáriO"n1fl1íffiO, _a média -cios.últimos quatro
meses. Não teria sido melhor se se considerasse a média dos últimos doze meses? Ainda_ mais quando se leva em con,ta que, em dec&tênétà1_ dll'-bOa Parté, do próprio anúncio prévio da URV, a
inflação acelerou rios tíitimos três meses, em especial di:isdC 7 de
dezembro de t 993, quando o Governo anunciou que iria_ criar a
URV e que viriam, depois, as fãSe'S 2 e 3 aõ Progra~a dé Estabilização.

e

Em segundo luga,r, esta legislação substitura iegislação an-teriorTelativamente à política salarial e ao salário mínimo. Ora, a
Lei n° 8.700, de 27 de agosto de 1993, que dispõe sobre a política
nacional de salários, peJo menos mencionava que o salário mínimo, em tennos reais, iria crescer. O Senador Beni Veras certamente se lembra da introdução do art. 2o da Lei, que dizia:
"Caso a variação real do salário mínimo, calculada na forma do parágrafo únícO deste ãrtigo, resulte inferiOr à variação real do Produto Interno Bruto per capita,
considerados apenas os casos em que esta variação seja
positiva, o salário mínimo 'incorpora, nb ·mês de maio do
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ano subs.eqücnte, aumento correspondente à diferença
entre essas variações".
Ora, como esta Medida Provisória Substitui a Lei n° 8.700,
esta parte, ou seja, uma diretriz de crescimento mínimo do Vaior
real do salário mfriiino não está incorponiOa nesta medida provisória. Sem dúvida, isso deve ser objeto de preocupação do Congresso Nacional neste mês em que serão examinadas essas medidas.
Outro -ponto importante referente ao salário dos setores público c privado é o art. 18, eniespecial, que estabelece o seguinte:
"Art. 18 - Os saládos dos trabalhadores em geral
serãO-cOnvertidos cm URV no dia 1° de março de 1994,
de acordo com as disposições abaixo:
I - dividindo-se o valor nomin31 vigente em cada
um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em
URV, na data do efetivo pagamento, de acordo com o
Anexo I desta medida Provisõiüi.; e
II - extraindo-se a média aritmética dos valores
resultantes do inciso anterior."
Por que se considerar a média dos últimos quatro meses,
quando houve aceleração da inflação, e não a media dos últimos
doze meses, opção que o próprio Govetrió-Coii.Sidera como a mais
adequada, tanto que_ propõe, para a data-base, uma compensação
de eventuais perdas pela não-utilização dessa média? Por que não
se insere no próprio mês de entrada, março de 1994, o valor médio
-dos últimos 12 incses?
Em especial, isso deveria ser também consiàeiado para os
salários dos servidores públicos. RCfiro-me iOs ãrts~- 21 a 23. A
média dos últimos quatro meses para os servidOres públicos-resulta em perda mais sTgilíficã.tiva ainda dõ que para oS trabalhadores
do setor privado, tanto é que o Governo considerou um abono de.
5%, insuficiente para recuperar as perdas decOrrentes dessa metodologia.
Outro ponto de destaque refere-se à própria metodOlogia da
medida da Unidade Real de Valor. Quero salientar que vi um progresso em relação ao que estava sendo debatido e discutido e o
que foi publicado na medida provisória.
Aliás, hoje, na Comissão de AssuntOS Econômicos, teríamos um debate com a presença do Ministro Fernando -Henrique
Cardoso, dos formuladores desta política de estabHliaçao, Edinar
Lisboa Bacha, Pérsio Arida, Pedro Malan, Gustavo Franco, e, do
outro lado, alguns dos mais brilhantes economistaS df:steJ~aís, Mário Henrique Simonsen, Miria da ConceiçãO Tavares, Paulo Nogueira BatiSta Júnior. que justamente estari~ levantando essas
questões.
O Ministro Mário Henrique Simonsén tinha já aceito o cOnvite. mas reCebeu coinunícàção do Ministro Fernando Henrique
Cardoso de que este rião viria hoje. EntrainOS em coniato conl-o
Minis"tro _Fernando Henriqüe Cardoso· no sábado e, ajudando _o
Presidente da ConiíSsãO- de Assuntos- Ec-6nômicos, Seriã"CÍQ{}oão
Rocha, tivemos a oportunidade de indagar, por iriterinédio do Embaixador Júlio César, se-s. Exa queria manter o debate ou preferiria
que não _se realizasse; S. Exo. ressaltou que quer a realização do debate, mas que hoje não seria o dia mais adequado, em função da
necessidade de explicar à opinião pdblica OS detalhe::, da segunda
.•
fase do Plano d;_J:J;(abilização.
Cómo Concordou com a realização do_debate, de comum
acordo com tod_os_os participantes, resolvemos adiá-lo para daqui a
duas_semanas; portanto, no dia 14 de março, segunda-feira, às 15h,
haverá esse importante debate aqui no Senado Federal, que servirá
para tirarmos as dúvidas, colocannos proposições para o Governo
e o Congresso Nacional, na formulação dessa Medida Provisória e
do Projeto de Conversão da Medida_ .Provisória.
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Em especial, no que di7: respeito à Unidade Real de Va1or, o
economista Paulo Nogueira Batista Filho vinha chamando a atenção para a necessidade de se ter um índice objetiv() e transparente.
Esta foi uma das pÚgun~as que· coloquei para o Oiretor âa Área
Monetária do Banco Central, a ser confirmado, o ProfeSsor Alkimar Ribeiro Moura: o qu.e ele achava da URV, que metodologia,
que medida deveria ser adotada em relação a ela. Ele respondeu
que precisava ser objetiva e transparente, podendo a sociedade conhecê-la.
Até alguns dias atrás, vínhamos ouvindo o Diretor do Banco Central da Área Internacional- Çíustavo Franco·:. _-(!firmar que
poderia a URV ser definida, aproximadamente, de aCordo com
aquilo que é feito com a taxa cambial e sem, portanto, um critério
objetivo.
Afirmava o Governo, afirmava Pedio -Malan qUe rillo- deveríamos estar tão preocupados, na medida em que a URV, de um
lado, serviria como base de unidade de arrecadação de impostos e,
de outro, serviria de balizamento para os movimentos no balanço
de pagamentos.
-- Ota, era netessário"C).ue a Unidade Real de Valor fosse definida por uma metodologia clara; que a sua medida fosse trazida
mais para o presente; que ela fosse a mais cõntem.Porânea possível; que se adotasse como indicador, por exemplo, a inflação acumulada nos últimos trinta dias,- a mais presente possível, assim
como faz a FIPE ao medir a inflação quadrissemanal ou até diária
dos últimos trinta dias, acumulada, publicando a cada dia o resultado.
Pois bem, o Goveffio caminhOU nessá difeçãO~ E" aqui vemos, no Diário Oficial de-hoje, em especial no art. 4°, o seguinte:
"Art. 4°. O Banco Central, até a emissão do Real,
fixará a paridade diária entre o CniieirO "real e a URV,
tomando por base a perda do poder aquisitivo do cruzeiro real.
§ 1°. O BancO Centi'aídO-BfaS1I poderá contratar,
independentemente do processo licitatório, institUtos de
pesquisa de preços, de reconhecida reputação, para auxiliá-lo em cálculos pertinentes ao disposto no caput deste
artigo.
§ 2°. A perda do poder aquisitivo do cruZeiro real
em relação à URV poderá ser usada como índice de correção monetária.
·
§ 3°. O Poder Executivo publicará- metodologia
adotada para o cálculo da paridade diária entre o cruzeirorealeaURV.:"
Há ainda o Decreto·no-1.066, publicado hoje, que dispõe sobre a metodologia de cálcUlo da Unidade Real de V"alor:
"Art. 1°: A variação diária- da expressão em cruzeiros reais da URV será calculada com base em taxas
de inflação medi.das pelos três íridices _a s~guir:
I - Índice de Preços ao ConSu-nll~or (IPC), da
FIPE, da Universidade de São Paulo, ãpllráda para a terceira quadrisserriana;
ll - Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (!PCA-E) do IBGE;
.
..
III - Índice Geral de Preços do mercado (IGP-M)
da FGV."
:
Ou seja, haverá um critério objetivo de definição da URV, o
que impedirá, acredito, sua: manipulação arbitrária.
"§ 1°. A variação da expres.são em cruzeiros- reais
da URV, do primeiro ao último dia do mês, deverá situar-se em um intervalo delimitado pela maior e pela
menor variação mensal dos últimos três índices mencionados nos incisos I, II e III acima;
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§ 2°. A variação diária da expressão em cruzeiros
reais da URV será fixada pelo Banco Central do Brasil
com base na projeção das taxas de variação dos índices
referidos nos incisos acima; ...
§ 4°. O Banco Central divulgará diariamente a eXpressão monetária da URV para o dia útil seguinte, aplicando-se essa mesma expressão aos dias não úteis
intermediários."
Aqui está algo importante como há pouco assinalei para o_
Senador José Fogaça: nós não deveríamos está dizendo que a
URV signifió. exatamcnte o dólar, porque não seria adequado
para a econ-omia bntsileira ter uma moeda que não fosse a nacional. Poderá a· URV sím, ao longo do tempo, e o Real posteriormente, variar em relação ao dólar, porque, de outra maneira,
estaríamos tendo, de fato, o que se poderia denominar de dolarização da economia. Se um Real fosse igual a um dólar, e para sempre, estaríamos presos, assim como está há três anos a economia
argentina, a uma meta que pode ter servido aos propósitos. da Argentina, mas não seria adequada para o Brasil, no meu entender.
Para a economia brasileira, convém- termos uma moeda estável, uma moeda cujo poder aquisitivO nãO varie -tantO~- Ê preciso
que haja a estabilidade dos preços, mas o que acontece com o dólar representa o resultado daquilo que acontece com a economia
americana domesticamente e, vis-à-vis ao que acontece com a economia internacional em relação à economia norte-americana. A
economia norte-americana tem a sua -política de gastos públicos,
política orçamentária, política de expansão ou de retração, política
monetária adotada pelo Federal Reserve Board, c assim por diante.
E aquilo que venha a acontecer com o Real não precísa estar atrt!lado a isso, deve ser definido de fonria independente.
A valia que, no exame da Medida Provisória, nós deveremos
convidar os responsáveis pela FIPE, pela FGV, pelo IBGE, para
conosco discutir melhor a metodologia da medida da URV.
Outro ponto já mencionado é _o relativo à questão dos abusos de preço, particularmente nos setores econômicos de-alta concentração: os oligopõlios e os monopólios. O art. 34 menciona:
"Art. 34. O Poder Executivo, por intermédio do
Ministério da Fazenda, poderá exigir que, em um prazo
de cinco dias úteis, sejam justificadas as distorções· apuradas quanto a aumentos abusivos de preços em setores
de alta concentração económica, de preços públicos e de
tarifas de serviços públicos.
§ I 0 • Até a primeira ~missão do Real, será considerado como abusivo, para os' fins previstos no caput
deste artigo, o aumento injustificado que resultar em
preço equivalente em URV superior à média dos meses
de setembro, outubro, novembro r= dezembro de 1993.
§ 2°. AjustifiC[Ção--cfque se refere o caput deste
artigo far-se-á em câmara setorial respectiva, quando
existir."
E .quando não existir? Qual será a sanção para o setor oligopolístico ou monopolístico que abusar dos preços? Esse é um tema
sobre o qual teremos de pensar juntos para aperfeiçoar o projeto de
conversão.Outro ponto muito importante é- õ-- relativo às regras ~e
emissão c o que vai rico'ntecer com o Real. Qual será a disciplina
da oferta da nova moeda quando este vier a substituir o cruzeiro
real'? Será semelhante ao que é vigente hoje ou haverá modificações nas regras do Banco Central? Estafá o -Governo porventura cogitando de institUir uma caixa de conversão, um conselho de
moeda? Essa é uma questão de grande relevância e que, obviamente~ será um do~ temas do debate que aqui teremos com o Mi-
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nistro da Fazenda, sua equipe e os eca"nomistas citados, no próximo dia 14 de março.
Um outro tema _importante é o relativ_9 ao art. 9°, que diz:
"Art. 9°. Até a_ emissão do Real, é vedado o uso da URV
nos orçã"mentos públiCos.;, Por que isso? Preocupa-se o Governo em ter o próximo orçamento, a ser discut~dQ e votado nos próximos dias, em termos
reais? Afinal, o Real é para valer ou não? Parece-me que vai ser
_inevitável que tenhamos a definição do Orçamento de 199.4, a ser
votado nos próximos dias, no equivalente à URV tambérn. Claro,
em cruzeiros reais, maS também em URV.
Assim, Sr, Presidente, gostaria de ressaltar que importante é
a estabilização, mas é necessário que sejam dados passos na clireção do combate à miséria e da melhoria da distribuição de renda;
neste sentido, é preciso ter, também, estratégia clara de definição
dos caminhos que venham assegurar o crescimento do salário real
das categorias em geral, no Brasil.
Muito obrigado.
O Sr. Jutahi ~agalhães- Si. Presidente, gostaria de saber
se ainda h_á_ algum orac!or inscrito.

O SR. PRESIJ)ENTE (Chagas Rodrigues) - Ainda há os
dois últimos oradores fuscritos para falar.

O SR. JUTAH)' MAGALHÃES -Então, esperarei.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem r~visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Acre tem sido objeto,_nos últimos anos_, _de notícias pejorativas que destacam ~penas aspectos negativos de sua vida. Att:
mesmo quando as autoridades agem rápida e eficazmente, como
no episódio da prisão 6 julgamento dos assassinos de Chico Mendes, o resultado final é deplorável, porque fomos expostos à opinião públíca mundial, como incapazes de cumprir as nossas
obrigações mínimas de preservar a ordem pública e cumprir as
leis.
O Acre voltou à~ manchetes na era Çollor para ser mostrado
como exemplo comprovado de corrupção e de malversação dos recursos públicos, em viSta do_ escândalo que cercou a contratação c
o início das obras do Canal da Maternidade - irregularidades que
eu já havia denunciado_ anteriormente nesta mesma tribuna. Mais
tarde, novamente o no~so Estado ganhou as páginas e o noticiário
das emissoras de rádio ,e televisão com o trágico episódio que vitimou o Governador Edf!1undo Pinto, crime até hoje não apurado na
sua inteireza, deixando em todos a convicção de que os beneficfários reais continuam inipunes, usufruii1do as mOrdomias e o poder.
Mas o Acre não é só isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores!
O Estado do Acre é uma das inaiS politizadas e coerentes
Unidades da Federação, vítima sistemátiCa de todas às campanhas
e violências cOntra a democracia no País. Não fol gratuito o fato
de o primeiro Presidente da Oposição - o Líder que coordenou a
fundação do glorioso Movimento Democrático Brasileiro no auge
da ditadura- ter sido um Senador do Acre, o sempre lúcido e venerado Oscar Passos.
'
Hoje, o Acre ve1p cobrar o lugar digno que lhe é devido na
consciência nacional, Jl).Ostrando as suas conquistas e o seu empenho denodado no sentido de modernizar e de tornar ainda mais
profícuos os instrumentos sociais voltados para a comunidade e
seüs agentes econ6micqs.
A imprensa de todo o Brasil tem em meu Estado um espelho de suas melhores qualidades, principalmente no jornal diário A
Gazeta, dirigido pelo repórter -Sílvio Martinello, que tem cm sua
equipe os mais consagrados nomes da comunicação na Amazônia,
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como Józimo de Souza, Roberto Vaz, Chico Araújo, José Chalub
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Criada em 1973 por um grupo de empresários acreanos, a

Leite, Charlene Carvalho e tantos ouu·os, que deixo de citar porque TeleAcre vem desempenhando um papel fundamental para este
os limites do tempo regimental assim o exigem. Faço questão, en- Estado que até há pouco tempo não tinha sequer uma estrada asfaltrctanto, de lavrar um registro especial na vinda do vitorioso repór- tada que o ligasse com o resto do País. Os números podem parecer
ter Edson Luiz para chefiar a cobertura aqui em Brasília, de onde inexpressivos, comparados com outros centros, mas são vitais para
acompanhará também os principais eventos dO Centro-Sul.
um Estado _cujos municípios e vilas ainda não estão interligados
Essa forÇa profissional se reflete, a partir de agora, na refor~ por rodovias._Só.um morador ou uma autoridade de um município
mulação de toda a estrutura gráfica e na diagramação de A Gaze- longínquo, como Rodrigues Alves, por exemplo - um pontinho
ta, que ganhou um visual moderno, vibrante, colorido, à altura dos perdido na imensidão do Vale do Juruá -,sabe o valor de um telegigantes editoriais dC outros Estados. A leitura diária do jornal de fone.
'
Silvio Martinello já era uma obrigação, por sua substância - agora,
Para se ter uma idéia do trabalho sério e eficiente da TeleApassa a ser um prazer muito grande, pelo aspecto geral de cada pá- cre, são 19 mil e 500 terminais instalados na Capital e 8 mil no ingina.
terior do Estado. De Assis Brasil a Mâncio Lima são 31
A edição de domingo, aliás, é motivo de justo orgulho para localidades ligadas à rede_ nacional. Em várias dessas localidades
nós, acreanos c amazônidas, porque encontramos, além da beleza ou municípios pode-se dizer que o telefone é o único elo com o
plástica de A Gazeta, uma informação que enche de orgulho e es- mundo. Através dele são resolvidos os problemas da comunidade
perança o povo do Acre: a assinatura d? contrat9 .Para implantação e, quem sabe, até vidas já fOram salvas.
do sistema de telefonia celular, firmado entre a TeleAcre e a emSó-quem viVe na Arllazônia sãbe_o preço do isolamento, da
presa Ericson do Bfif$jf, vencedor.i da concoirêp.cia legal para a falta de comunicações, e a TeleAcre tem feito o possível para miimplantação do benefício.
norar esse_ sofrimento de um povo que pegou em armas para ser
Faço minhas as palavras do editorial de A Gazeta, que brasileiro, conquistando com bravura esse lado mais ocidental da
anuncia: "O Acre Entra para a Modernidade" e, em destaque,justi- Amazônia.
É por este e outros motivos que não se pode aceitar que,
fica a alegria da_ sociedade acreana, afirmando que "só quem vive
na Amazônia sabe o preço dO isolamento".
atualmente, parlamentares de Estados mais ricos e com maior po0 artigo de fundo enfatiza a necessidade de analisar compa- der de barganha queiram <!-proveitar-se da revisão constitucional
mtivamente os números e as estatísticas, -dizendo: "Qs números para aumentar seus privilégios, propondo a diminuição dos repre"podem parecer ineKpressivos, se comparadOS-com outros centro-s, sentantes desses Estados mais distantes no Congresso Nacio.q_al.
mas são vitais para -um EStadO cujos mun-icípios e_vp_~ ainda não _ Por ignorância ou má-fé, e~quecem-se esses senhores que a Ama~
estão interligados por rodovias. Só_um morador ou -uma autoridade _ zônia é tão importante e valiosa para o Brasil como São Paulo ou
de um município longínquo. como Rodrigues Alyes, por exemplo outros Estados ditos mais desenvolvidos e, por isso mesmo, merece e tem o direito a todos os benefícios da União, Como qualquer
- um pontinho perdido no Vale doJuruá -,sabe o valor de um telefone."
outra região.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, mesmo na Oposição o
No setor de telecomunicações, de modo particulãr, os EstaPMDB mostra seu talento e sua obra em benefício do povo acrea- dos da Amazônia e, por inclusão, o Acre, precisam de mais inves~
no, como vemos na TeleAcre, onde o trabalho honesto, dedicado e
timentos para completar o ciclo de sua integração nacional. Até
competente do nosso companheiro Normando Sales é um exemplo agora, felizmente, os recursos liberados para esse setor a TeleAcre
tem sabido aplicar corretamente e com eficiência, colocando-se
para todas as demais empresas nacionais de comunicação.
Na Presidência da TeleAcre, realmente, o ex-Deputado entre as primeiras empresas do Sistema TELEBRÁS.
Normando Sales tem desenvolvido uma obra de grande alcance,
Plácido de Castro teria dito que "há muito o que fazer pelo
começando pela silenciosa mas indispensável recuperação da esta- Acre".
ção pioneira, a de prefixo 224, até o sofisticado sistema de telefoA TeleAere está fazendo a sua parte e os acreanos têm ot~
nia celular, que põe o nosso Estado no nível do que há de melhor e gulho de sua empresa de telecomunkações.
mais moderno em todo o mundo!
Este, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o editorial de ontem
Os derrotistas e os pigmeus políticos talvez questionem a do jornal A Gazeta, de Rio Branco, que, com orgulho de acreano
importância dess_e benefício, porém tal postura não mais encontra e alegria de brasileiro, faço Constar dos Anais desta sessão da Câreflexos na consciência acreana, cansada do subdesenvolvimento e
maraAlta do Parlamento do _Brasil.
da covardia administrativa.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex" um aparte?
Leio, portanto, com dupla alegria, para que se eternize nos
O SR. NABO R JUNIOR- Com muito prazer.
Anais do Senado Federal, o editorial do jornal A Gazeta, de Rio
O Sr. Eduardo Suplicy- É importante que nós, que somos
do Estado de São Paulo, pOssamos contar com a experiência e o
Branco, publicado na edição de domingo último, dia 27 de fevereirode 1994. É um marco na construção da modernidade jornalística conhecimento de V. Ex" a respeito de problemas do Acre e da Re~
e do progresso das comunicações no Estado_do Acre ~ como ,o pró- gião Amazônica. Tenho ouvido diversos parlamentares das Regiõprio título já inOica:
es Norte e Centro-Oeste defenderem o ponto de vista relativo ao
"Acre entra para a modernidade"
número de parlamentares representado no Congresso Nacional, so"Só quem vive na Amazônia sabe o preço do isobretudo na Câmara dos Deputados. Mas, quando em São Paulo se
lamento."
aborda a questão de uma representação mais equítaiíVa, o- ponto a
"Primando sempre pela seriedade e eficiêricia que
reSsaltar é que não há nenhum objetivo de se diminuírem a ateucaracterizam as empresas do Sistema TELEBRÁS, a Te- ção para com a Região Amazônica, nem investimentos ali ou_ em
leAcre ~Telecomunicações do Acre S.A.- colocou defiqualquer outra região brasileira. Trata-se, Senador Nabor Junior,
nitivamente o Acre na era da modernidade, com o do princípio dã representação popular, que está na própria Constítuição. Como V. Ex" sabe, enquanto o Senado Federal representa
lançamento da telefonia celular. Serão 1 mil telefones
que estarão à disposição dos usuários, e antes mesmo do
os Estados, havendo três representantes para cada um, mais o Distrito Federal, a Câmara dos Deputados representa o povo brasileiseu lançamento a procura tem sido intensa."
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ro. Acontece que há hoje uma_certa distorção, porque, comparando-se as regiões de menor densidade demográfi~a às de maior densidade demográfica, há, para o Estado de São Paulo e para alguns
dos outros Estados, uma sub-representação. É apenas este o ponto
__ _
que gostaria de ressaltar no aparte a V. Ex•.
O SR. NABOR JÚNIOR- Infoimo a V. E~x, que nós. da
Região Norte, e os._ companheiros da Região Centro-Oeste, -Cujos
Estados estão na iminência de ter sua representação reduzida na
Câmara dos Deputados, não têm nenhuma objeção a que a bancada de São Paulo venha a corresponder proporcionalmente à sua
população.
~

É inegável o predomínio econômico por parte dos grandes

Estados, notadamente. São Paulo, que, com muita coragem e bravura, o S_enador Eduardo Suplicy representa aqui. no Senado da
República. Mas, ir além desse predomínio econôrnico, dar-lhes
também o predonúnio político é realmente um risco muito grande
- com o que nós, da Regiões Norte e Nord~te e Centro-Oeste, não
podemos concordar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Júlio Campos:-0 SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o seguinte
Os pequenos Estados -têm apenas oito Deputados,_ cada um, discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, se formos contar a hise é inaceitável vê-los ainda mais inexpressivos, numericamente - tória do sistema ferroviário no Brasil, estaremos, com certeza, conporque, aí, haverá um agravamento na hegemonia dos grandes Es- tando uma história de retrocesso. de carências, de ooUticas tardias,
tados, que já é sufocante! São Paulo ganhou, há poucos meses, um de opções equivocadas, de um País, enfim, que ãndou na contrareforço de dez cadeiras em sua _bancada, que passará de 60 para mão da modernidade ~o seu sistema de transporte de passageiros,
70, na próxima legiSlatura, ou seja, um aumento superior a 10%. mas, principalmente, de cargas tr~nsportávf"~~ por via terrestre.
Voltando ao passado, veremo~ que a primeira ferrovia braAgora, se a bancada paulista passar para 80 Deputados, a Câmara
terá uma si"tuação de predomínio para o Centro-Sul. Bastaiá so- sileira, a Imperial Companhia de Navegação a Vapor- Estrada de
mar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná,. para que FerrO Ri~etrópolis, Começou a funcionar em 1854. perfazendo
todos os demais Estados, juntos, fiquem em minoria-: Se os de forum curto tr:ajeto_ de dewito quilômetros, da Praia da Estrela, no
ça intermediária se unirem aos grandes, esmagarão os pequenos, Rio de Janeiro, à Serra de Petrópolis.
que representam grande parte do território nacional, mas não vão
Levamos, portanto, três séculos e-meio para termos Os priter peso político algum. A sua representacão vai ser diluída, diante meiros trens em funcidnamento! Vejam V. Ex3 s que nossa Primeida maioria esmagadora decorrente da nova correlação de forças no ra via férrea data de ineados do século XIX, época em que os
Estados Unidos, por exemplo, já contavam--com mais de 40 mil
Parlamento.
O que nós, dos Estados do Norte e do Centro-Oeste, quere- quilômetros de trilhos.
mos, é preservar a noSsa representação, fixada- ]?elo COnstituinte
Nas primeiras décadas do século XX, alcançamos pouco
em 1988 na faixa mínima, de oito Deputados.
mais de 30 mil quilômetros de malha ferroviária, praticaniente a
Veja V. Exa que, apesar da baixa densidade demográfica, a
mesma extensãQ que temos- hoje. Desse total, a maior parte pertenárea territorial é grande - urna relação difícil de ser eri.tendida pelo ce à Rede Ferroviária Federal, com 22.600 quilômetros de vias
parlamentar de_São Paulo que, por exemplo, represente uma região principais e ramais, dos qUais 36% encontram-se em precárias
sócio-econôrilica como Campinas ou Riõeirão Preto. Ele cobre to- condições.
Embora ·se tenha mostrado como o meio mais eficiente e
dos os seus dez ou quinze municípios sem maiores problemas ou
sacrifícios, pois sempre tem acess_o _fácil e comunicação rápida mais barato para operai- o deslocamento de mercadorias--e de pescom suas bases eleitorais. Já na Amazônia, não. Uma pessoa de
soas, com inúi:neros indicadores econôrnlcos e técnicos a seu faBoca do Acre, no Estado do Amazonas, está a I .500 km. de Ma- vor, a ferrovia, no B~asil, ficou relegada a plano secundáiío,
naus e só chega à Capital através do rio, numa viagem que leva de cedendo terreno para o transporte p-or rodovias. Este, apesar de
16 a 18 dias. A alternativa é o avião, mas nã-o há linha direta nesse menos segur_:o, mais car:o e mais poluidor, responde hoje por 55%
trecho; quem sai de Manaus tem de ir a Rio Braqco, no Acre; _e do transporte geral de cargas e 85% do transporte de passageiros.
fretar um avião menot, um táxi aéreo, para chegar a Boca do Acre.
São números, sein dúvida, que nos causam espanto, principalmente se considerann.os que o país, dada a sua dimensão contiEntão, vejam V. Ex"s a-dificuldade da Região.
nental está naturalmente vocacionado para possuir uma ampla
malha ferroviária. Algumas comparações reforçam essa idéia. Os
É preciso levar em conta essas peculiarldadeS e llãQ qgerer _ Estados Unidos, com um território pouco meilor do que o nosso,
reduzir a representação de Estados que j_á lutaf!'! ç:om i:tiiiita difi- conta com uma malha ferroviáiia lO vezes maior do que a brasileiculdade e praticamente não recebem .recufsO~ subs~anciais da ra; o Canadá, 7 vezes, ex-União Soviética, -5 vezes. A França,
União.
que tem o tamanho aproximado ao do Estado de Minas Gerais,
possui 35 mil quilômetros de linhas férreas. A Argentina, com um
Sabemos que todos os grandes investim~ntos d~ste; :P~.
território eq-Uivalente a l/3 do Brasil, dispõe de uma malha ferrotanto na fase colonial e no Império, qiiãriio -na República, foram
viária I 0% mais extensa do que a nossa. Até mesmo a pobre Índia
feitos no Centro-Sul. O Norte e o Nordeste receberam muito pouco -e o que téCebem ainda é contestado, corno a polftiCa de -incen- com -.sistema ferroviário:duas vezes mais amplo do que o Brasil. E
nós, que temos Um territ_6ri0 comparável aO dos Estados Unidos, e
tivos fiscais, constantemente e?tecrada flelo_s gran9.es Es~dos,
embora tenha ·o objetivo de reduzir as disparidades inter-regionais, uma população três vezes maior do que a da França. ficamos com
mtnguados 30 mil e poucos quilômetros de estradas de ferro.
desde o Governo Juscelino Kubitschek.
Acresce-se à desvantagem da pequena extensão da nossa
Tem-se de levar em conta ainda outro aspecto: São Paulo é
malha o fato de todas as· ferrovias terem sido construídas anteriorum crescente colosso económico, ass1m Coino o
Jan-eiro, o
Rio Grande do -Sul, o-Paraná e outras potêncfãs:" porqUe têm os Es- mente à década de 50, mostrando-se hoje extremamente carente de
tados do Norte e Nordeste como consumidores. Nós somos paga- atualização tecnológica, com problemas decorrentes do baixo índidores de impostos para São Paulo, Paraná, Santa Catarina, todos ce de eletrificação, diferenciação de bitolas, inadequação dos
esses centros industriais que abastecem-OS<:iiiê_;-se dedicam às ativi- transportes e a ausência do mínimo de JI.lanUtenção e reparação nedades primárias. E todo imposto que pagamos é- traiisfúid~ ·àqUe- · cessárias. Por :absoluta falta de investimentos, 8 mil quilômetros
de linhas, ou Seja, 36% dO i Otal estão des3.ti vados ou em péssimo
las Regiões, que já são maiS ricas do PaíS:-

a
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estado de conservação. Não é melhor a situação do material rodante~ 400 loconiõtivas permanecem fora de operação, juntamente
com outro tanto de vagões _desativados.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com um quadro ferroviário assim degradado, e com a acentuada perda da capacidade de
investimento do setor público, tanto -para reãlizar a con~ervação
das redes existentes, quanto mais para promover a expansão -de
obras, a saída começa por se repensar todo o modelo da política
ferroviária do País, que é basicamente estatal, abrindo-a para os
apertes financeiros privados.
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líbrio da balança comercial do Brasil. Os transportes não apenas
precedem a cadeia produtiva, movimentando insumos e_ matériasprimas, como igualmente a sucedem levando os produtos aos centros consumidores.
De que vale uma região ser altamente produtora se não tem
como -escoar sua produção, como élioje o nosso caso? Ou se encarece o produto no percurso do campo até as prateleiras dos super~
mercados ou, ainda, aos terminais de exportação? Hoje, Sr.
Presidente, o custo do transporte por rodovias é altíssimo. Vejamos o caso do milho. O produtor chega a pagar pelo frete rodoviáEm entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, de 29 de rio -do milho 60 dólares por tonelada, para um custo de
agosto de 1993, o então Ministro dos Transportes, Deputado Al- comercialização--n-o mercado de 90 dólares a tonelada. A margem
berto GoJdman, reconhecia ser uma saída viável para a moderniza- de lucro fica absolutamente reduzida dado os alto custo do frete.
ção do sistema ferroviário a aliança com o setor pt?vildo, como Isso também vale. para o caso da soja, em que- toda a produção de
meio para rea1izar a manutenção, recuperação e operação do siste-- Mato_ Grosso é exportada via Porto de Paranaguá, sendo que 70%
ma.
da receita da venda da soja é paga para os transportadores.
Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos presen; Sintomas do crescimento do parque agroindustrial matociando, já, ness_e momento, o resultado _da alian_ça do setor público grossense, apenas· com as çbras em andamento da Ferronorte, já
com a iniCiativa privada, na con-strução da Ferrovia Leste-Oeste, começaram a se mostrar visíveis. Existem produtores de milho que
onde estão sendo investidos recursos da ordem de 2 bilhões e estão montando granja para transporte futuro de fardo e frango.
600 milhões de dólares, provenientes do Grupo Itamarati, através Pecuaristas estão instalando mais frigoríficos na região. Sojicultoda FERRONORTE S.A. - Ferrovias Norte Brasil, com sede em res .estão pr.eparando indústrias de soja.
Cuiabá, com fmanciamento do BNDES e do GOverno do EstadO
Em Santa Fé do Sul, município a noroeste -da capital de São
Paulo, ta.q1bém aconteceu -qm incremento ímpar com as obras da
de São Paulo.
Trata-se da primeira ferrovia pri vatiiada dO País, pertencen- construção da ponte rodoferroviária sobre o rio Paraná, obra finante ao grupo que tem à frente o grande empresário brasileiro OlaCyr- ciada pelo governo de São paulo, com o apoio do Governo Fedede Moraes, fato que se transformará em um marcO da história- dOS- ral. Foram construídas 1.200 casas populares; o hospital dobrou
seu número de leitos; dois .novos loteamentos urbanos surgiram;
nossos transportes.
__ . _
A ferrovia deverá ter, ao- final, uma extensão de I. 718 qui;; de seis escolas públicas, o ~úmero saltou para o!to escolas públilômetros e atenderá as regiões pOlarizadas por Cuiabá, Rondonó- cas e três particulares; foi criada Uma faculdade, e o número de
poiis, Primavera do Leste, no Mato Grosso; em Mato Grosso do empresas abertas em 1993; ;superou p dos últimos dez anos. É o
Sul, também atingindo alguns Municípios; e em Goiás, como Mi~ progresso_ chegando, também, ao_ interior de São -Paulo, graças à
neiros, Jataí, Rio Verde e 1tumbiara; em Minas, Uberlãndia e Ube- Ferrovia Leste-Oeste.
Estudo elaborado peio Grupo Itamarati apontou a região
raba. Com sua extensão até Porto Velho, Rondônia e Santarém, no
Pará, a ferrovia integrará a rede hidroviária das_bacias do rio Ama- como dotada Qe surpreendel)te potencial produtivo, com uma área
zonas, Paraná e Paraguai à malha ferroviária- d-a região CentrO-Sul de cerca de 85- milhões de hectares, vocacionados para a agriculdo Pafs. Estarão ligados_ os Estados de Mato Gr9_sso, Minas Geqüs\ tur4.- Na safra d-e 1993, a çolheita registrada nessa região- comRondônia e Pará, por meio da FEPASA, ao Porlo de Santos· e, preendida entre Mato _Or_Qs.so, parte de Goiás e parte de Mato
através da Rede_ Ferroviária Federal e Estrada Ferroviária Vitória- GroSso do Sul, chamado de' Chapadão do Sul, região exatamente
onde _a Ferronorte irá chega,r no segundo semestre de 1995, seus
Minas, ao porto de Tubarão, em Vitória.
Na virada do século, Cuiabá estará interligada com as ma- primeiroS 311-quilôrrietros de trilhos assentados, chegou a 11 mi~
lhas ferroviárias já existentes no Triângulo Mineiro e em São Pau- Jhões d~ toneladas de grãos. Se esta área agricultável fosse toda
lo e será líder de dois futuros importantes corredores de explorada no cultivo de arroz, milho, soja, feijão, seii"a possível a
exportação: Cuiabá-Porto Velho, através do rio Madeira, e Cuiabá- produção de grã9s, para ch~gar a u~ patamar de 200 milhões de
toneladas.
Santarém, via porto de exportação do rio Amazonas.
- - Hoje, o Brasil está produzindo 70 milhões de toneladas de
As expectativas sobre o impacto desses trilhos da Leste-Oe_stc no panorama da cidade de Cuiabá são alvissareiras. O têrii- gfãOs -apenaS;-alluaimente, como produzia há cinco ·ou dez anos,
tório mato-grossense deverá atingir um noVo patamar de embora a nossa população praticamente tenha ultrapa-:.sado 150
desenvolvimento, porque estarão intensificadas relaç~es comer- Jn.ttp.õ_es de. ha,bítaqtes. Vejam o que significa a incorporação deSciais e industriais com o Centro-Oeste, OS Estados do Sul e o Su- ses 85 rrúlhões_de hectares -de terras altamente agricultáveis, na região que passará a Ferrovia Leste-OeSte!
deste.
Ressalte-se que a Região Centro-Oeste, juntamente com o
Com isso, a receita do MunicípiO- aUinentará, novos empre-gos serão gerados, o poder de compra da população será expandi- Maranhão e o Piauí, tem _grande po~enç:ial para o ~largamente das
do, e Mato_ Grosso, se continuar a ter governos que ·priorizem o fronteiras agrícolaS. _V. Exn,' Sr. Presidente,_ como Senador pelo
desenvolvimento e dotem a região de ~ficiente infra-estrutura viá- Piauí, sabe- muito bem que ria regiãO- sul do Se_u_Esta_do, em esperia, como vem fazendo o atual Governador Jaime Verfssimo de cial__na_ rogiã_o do Uruçl!í, já (9.i iqiçiada também a agricultura de
sqja, arroz e miüió. Um _grande grupo de empresários mato-gros~
Campos, poderá se tornar o futuro celeiro da agricultura brasileira.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é para isso_ que precisamos seD.Sés já-eStá alocando _recursos e implantando fazendas produtide uma infra-estrutura de transporte suficiente e eficaz para ala- vaS-naquela região, como também na região do v ale da Cia. da
vancar o desenvolvimento regional e promover o crescimento do Bcia Esperança, no"Estado do Maranhão. ;Esses dois grandes EsH.País. Só neste ano a safra agrícola de Mato Grosso atingirá cerca dos que integram o Nordesté brasileiro, indiscutivelmente, serão,
de 7 milhões de toneladas de grãos, dos quais 4 milhões de soja, em pouco, grande pólo produtor de alimentos. Mas sem a ampliaprodutos para exportação, contribuindo sobremaneira para o equi- - ção das ferrovias, resta inióido o crescilnento agrfcola, já que, em
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muitos casos, ele decorre da inexistência de transporte a não ampliação das fronteiras agrícolas.
O jornal O Estado do Mato GrosSo, editado em Cuiabá na
data de 06 de fevereiro último, relaciona como principaiS benefí-

cios das obras da Ferrovia Leste-Oeste:

---

-

I) redução dos fretes em até 50%, o que permitirá utna produção diversificada e auto-sustentada, com acréscimo da área
plantada, da produtividade agrícola e da renda do produtor rural;

2) eliminação dos subsídios governamentais, frei}üeiltemente na comercialização do milho e do arroz produzidos nas regiões
mais distantes do mercado. Assim, não vanlos mais ouvir as reclamações de Senadores e Deputados do Centro-Sul do País a respeito dos subsídios dados à agricultura brasileira;
_
3) redução das despesas com a manutenção das rodovias,
dado o menor número de caminhões pesados que circulará nas
principais rodovias que servem a regiãO; 4) aumento da arrecadação pública, ocasionado pelo incremento da produção regional e melhor controle da arrecadação - é
previsto, no caso do Estado de Mato Grosso, que, em curto prazo,
·
chegaremos a 15 milhões de toneladas;
5) aumento da renda regional, decorrente do crescimento da
produção agrícola e de atividades induzi4_as; e, finalmente,
_
6) integração com a malha viária existente, que levará ao
crescimento da receita das empresas ferroviárias, hidroviárias e
portuárias, e a redução de seus cUStos opetàCiOnaiS propiciada pelo
aumento de sua eficiência operacional.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em suma, creio estarmos transpondo as maiores barreiras para aliviar a dramática situação em que se encontra o nosso sistema fetroviáriõ. A saída tem-se
mostrado na aliança do setor privado_com o setor público, nas formas de parceria possíveis, na privatização parcial dos serviços ferroviários, na eliminação de restriçÕes à concessão ou permissão_ de
serviços públicos à iniciativa privada, entre outros fatores.
E é por isso que necessitamos, urgentemente, votar a Revi-são Constitucional, a fim de (rue esses tipos de serviço, que hoje é
executado pelo Estado, também sejam executados pela iniciativa
privada, como já ocorreu no Governo do ex-Presidente Fernando
Collor, quando foi dada autorização à FERRONORTE para expio,
raro sistema ferroviário leste-oeste.
Dado ser uma verdade incontestável que o Estado não pode
mais arcar sozinho com a manutenção e ampliação de nossas vias
rodoviárias _e ferroviárias, para não falaJ'!DOS também nos problemas das hidrovias, é chegada a hora de buscarmos_saídas alternativas e criativas. É por isso que enxergamos na FER.RONORTE o
exemplo acabado de uma feliz realização, em que a participação
do capital privado está tornando possível a concretização do sonho
de muitos idealistas e sonhadores, como é o caso do ex-Senador e
ex-Prefeito de Cuiabá, Vicente Vuolo, que fez da ferrovia da soja
a grande bandeira de sua vida política. Hoje, a- ferrovia da soja é
uma realidade nos chapadões do cerrado mato-grossense.
Pelos trilhos do ouro verde, o progresso, a modernidade e a
esperança de dias melhores estã~ _ ch~gando para Cuiabá, para
Mato Grosso e - por que não dizer? - para o Brasil.
Era o que tínhamos a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!l
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronunciao seguinte
disc~rso.) - Sr. Presidente, Sfs e Srs. Senadores, o Nordeste e,
particularmente, o Estado de Pernambuco têm sido despertados
nos últimos anos para um setor antes desconhecido e com imensas
possibilidades de tomar-se importante no âmbito geral da economia da região: trata-se da atividade mineral, inclusive no campo
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das rochas omament~is ou, mais sirn]_)lesmente, da -exploração de
mármore e-granito.
Ciente da significação da exploração da alternativa mineral,
ao assumir o_ governo ~e Pernambuco, em 1979, adotei, no plano
estadual várias medid;1s voltadas ao desenvolvimento do setor, inclusive da mineração' das rochas ornamentais. Criamos uma empresa de fomento - a "Minérios de Pernambuco S/A" - e
elaboramos um pioneiro levantameto metalogenético do Estado,
entre outras providênc_ías.
Embora incipiente, esse setor tem apresentado perspectivas
sensíveis de crescimento em Pernambuco, dado que o território do
Estado apresenta vastas áreas a serem exploradas. A grosso modo,
70% do solo pernambucano apresenta características que podem
ser associadas à sua ocorrência e aproveitamento econômico. Sem
qualquer embargo, é esta uma perspectiva muito importante para o
Estado.
"
"
Aliados a isso, dois outros fa~ores são preponderantes para
que se.estabeleça aí u~a pujante indústria mineradora, tanto para
vendas ao exterior, quanto para o consumo interno: sob um aspecto, o mercado internacional é altamente rec~pti vo à compra de granitos. Tanto isso é verdade que as _estimativas indicam que a
demanda mundial por esse produto crescerá de 40 milhões de toneladas para I 00 milh~es de toneladas até o ano 2005.
O outro fatora alavancar a indústria granítica no Estado é a
constatação de que a tendência do mercado interno é também de
crescimento. Projeções de consumo n-as regiões Norte e Nordeste
indicam que, durante a década de 90, o seu crescimento será di ordem de 63%. Além desses, _um outro aspecto refofÇa a·-irliciativ~
de desenvolvimento dessa indústria: menos de 10% do oranito
aplicado anualmente em Pernambuco vem de empresas per;ambucanas; a quase totalidade é de granito importado de outros Estados,
principalmente do Sudeste
Não é só isso, Si. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. Pernam~
buco apresenta outras vantagens para vir a transformar-se, num fu- ·
turo bem próximo, um grande centro produtor de granitos, tanto
para o consumo interno quanto para exportação. Para nãO ser enfa- ·
donho, destacarei apenas cinco:
_ __* a co~rtura do solo, quando não inexistente, é rasa, o que
reduz substancialmente os custos de exploração;
* as jazidas estão- situadas em áreas castigadas pela iode-mência do clíma semi-árido ou pouco Povoadas: reduzindo-se assim os riscos de problemas ecológicos;
* a mão-de-obra é farta, barata e facilmente adaptável à exploração;
·
* o acesso sem dificuldades às jazidas, dado que as estradas
são transitáveis o ano tOdo;
* o Estado oferece uma boa infra-estrutura portuária, a-través do Porto de Suape, além de estar mais próximo dos grandes
mercados consumidores da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia.
Apesar de todas essas potencialidades e de todas essas vantagens, de acordo com o Sindicato das Indústrias da Extração de
Mármore, Calcários e Pedreiras e de Minerais não metálicos do
EStado de Pernambuco, existem no EstadO, operando efeti vamente, apenas duas mineradoras particulares, uma estatal e seis outras
que produzem e exportam o granito em blocos.
Como se vê, Sr&. Senadores, há muito airlda o que fazer;
muito investimento precisa ser feito. O que se sabe, porém, é que
se trata de negócios altamente rentáveis e com imensas possibilidades de crescimento.
Na tentativa de dinamizar esse setor, o Sindicato das Indústrias de Extração relacionou algumas providências que, a seu ver,
deverão ser tomadas, para que essa atividade seja deslanchada.
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Concluindo,Sr. Presidente, reafirmo que o projeto de mineA primeira dessas medidas- como não poderia deixar de ser
- relaciona-se ao financiarheOto, tanto para projeteS que já estão ração de rOchas ornamentais no Nordeste, como um todo, e em
em andamento e que precisarão ser ampliados, quanto para outros Pernambuco, em particular, insere~s_e_ no rol das iniciativas que
que deverão ser _criados, se atrativos fori::in oferecidos aos empre- nasceram já predestinadas ao sucesso. Os investimentos, além de
sários. PrOpõe o Sindicato que o Banco do Estado de Pernambuco não serem tão grandes, ter~o retorno c_ert.o e_ em_ curto espaço de
- BANDEPE seja o fin_a_nçiador direto dos projetes. Como tai, cap- tempo, como se pode observar da leitura _do_ documento do Sinditaria recursos junto ao Banco do Nordeste do Brasil e _também re-_, cato das Indústrias_ da Extra,ç_ã_o de Mármoxe, Calcáreos _e_ Pedreiras
passaria aqueles provenientes do Fundo Constitucional de_ e de Miner~s Não Metálicos do Estado d~ de Pernambuco e da
Desenvolvimento do Nordeste- FNE. Nesses recursos estariam in- Federação çlas I1_1dústrias d~ Pernambuco, cujo texto solicito seja
cluídos US$12 milhões previstos na programação oficial desse publicado juntamente com esse discurso. Melhores condições não
fundo para apoio aO ·setOr minerai, os quais seriam div-ididos, no poderiam existir para sua concretização. Só faltã. vontade política
mínimo; por- dez projetes, coill orçamento limitado a US$1,2 mi- para que isso ocorra. E é o que esperamos que aconteça.
lhão. Além disso, a SUDENE deveria dar prioridade para a análise
dos dos projetes e liberação dos recurso_s do FINOR para lavra _e
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MARbeneficiamento do granito.
COMAC!ELEM SEU DISCURSO
No campo dos financíarheiJtos iinda; o BNDES seria- ãCionado para garantir recursos de longo prazo _para financiamento" de
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA EXTRAÇÃO
ati vos fixos e capital de giro desses projetes.
DE MÁRMORE, CALCÁREOS E PEDREIRAS E
No campo da infrã-estrutura, o Estado deveria providenciar
a execução de obras de melhoria dos acessos viário_s àS jaZidas,
DE MINERAIS NÃO METÁLICOS DO ESTADO
bem como promoveria a sua eletrificação; com o intuito de bara~
DE PERNAMBUCO
tear os custo:> com transportes, as juzídã"S seriain interligadas por
ferrovia ao Porto de SUAPE.
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO
De suma importância para -a ·correta IoCãiiz3ção de futuras
DE PERNAMBUCO
jazidas é a continuidade do mapeamento geológico do Estado.
PROGRAMA PJlDRA BONITA
Para tal, torna-se necessária a reatiVação de§ses si!rviços pela_~Gerência de Minérios da Agência de Desênv.olvímento do Estado de
· Recife, abril de !993
Pernambuco. Reativado tamb~rn-deve- ser O ITEP- Instituto TecAQresentação
nológiCo de Pernambuco, para que os ensaios necessários à cara:C~
É do mais amplo conhecimento e tem sido repetidamente
terização dos Htótípos granítico-s - sem os· quaiS"" áS rochas não denunciado o fenômeno da persistente estagnação, ou senão de depodem ser exportadas- possam ser aí realizados. Hoje, tais ensaio-s cadência, que tem mãrcado a ecOnomia de Per-nambuco nos- últisão feitos pelo- IPT - Instituto de Pesquisa Tecnólógk:ã., de São mos 20 (vinte) anos.
Paulo, com custos adicionais para as ettqfresas miiteradoras e
Ne_ste quadro de dificuldades, é imperioso, portanto, que a
-maior dispêndio de tempo.
comunidade pemambucana em geral, e em especial o segmento
Paralelamente a isso - corno se trata de atividade nova e empresarial, desenvolvam os mais determinados e ingentes esforpouco desenvolvida no Estado -, há que se promover a formação ços no sentido de promoção-do soerguimento ecOnómico de Perde mão-de-obra cspeciaHZada, o que deve ser ~plementado ~m. nambuco, bem como na identificação e no aproveitamento de
conv&nio com o SENAI e apoio do SEBRAE, com a criação, in- nova:s alternativas para o seu desenvolvimento.
clusive, de uma mina/escola, a ser instalada em jazida de proprieDentro desse contexlo o Sindicato das lndústrías da Extradade do Estudo.
çãÕ de Mármore, Calcários e Pedreiras e de Minerais Não MetáliSr. Presidente, Sr"s e_Srs. Senadores, sinto-me muito à von- cos do Estado de Pernambuco consciente da potenciafidade do
tade em fazer aqui essas considerações, pois, como Governador do setor mineral no Estado e, considerando que o Governo de PerEstado de Pernambuco, quase qUe numa anteVisãO_ do_ imen~o po- nambuco reconhece este como sendo um segmento de reais oportencial do Estado no campo mineral inserindo aí as rochas orna- ttinidaâés de investimentos, apresenta neste documento sugestões
mentais, criei como já · sa1ientei, a empresa Minérios de pa~ que _Pernambuco desenvolva no setor de Rochas ormtmentais
Pernambuco S.A ..
um pólo graniteírõ a curto/inédio prazos.
2. Potencial geológico do Estado cm Rochas ornamentais
Mas confesso, a ·ati v idade mineral não tomoU o desenvolviO Estado de Pernambuco apresenta uma extraordinária vomento que se espera, sobretudo por se tratar de uma importante cação para as atividades ec9nômicas -de cxplotação e beneficiaalternativa de trabalho para o nordestino castigado pelas secas.
mento industrial de mi iterais' não metálicos, especialmente para as
Nesse particular, faço um apelo especial às autoridad~s do Go- chamadas rochas ornamentais. Esta asse11iva encontra apoio na
verno Federal - especialmente do Mi~~stér_i,o_ da-s Iylinas e Enet:- ocorrência de excelentes depósitos de calcário sedirilentar e crista_gia, inclusive o DNPM, dirigido pelo Dr. Elmer Prata Salomão lino, existentes eln nosso subsoio, af6m, também, das reservas de
e àquelas ligadas ao desenvolvimento regional (_$UDENE. e argilas, caulim, fosfato, gipsha e grilriitbs. Derúre eStes- as fochas
BNB), para que vejam essa Si'tuação de :Pc'fnaffibu~o com outrOs ornamentais são os que apresentam, no momento, as melhores
olhos e garantam instrumentoS ? fe--Cui'sos para os projetes- em oportunidades de investimentos. Tal fato baseia-se, principalmenandamento e para que outros sejam criados. Com medidas de te, na abrangência de nossaS reservas, cjualidade da rriatéria-pritÚa
ordem estrutural, voltadas para o crescimento_ auto_- sustentado mineral, facilidades para sua explomção, e, sobretudo. na existênda área nordestina as demandas por doações a fundo perdido cia de um mercado consumidor em franca expansão, tanto em nínas frentes de trabalho contra a secá serão sensivelmente redu- vel nacional como internacionaL
zidas, pois essa atividade gerará receita, renda e, o que é fundaAproximadamente 70% do território pernambucano é formental, muitos empregos, de caráter permanente, colaborando mado por rocha~ antiga~ do embasamento cristalino, datado do
para o efetivo desenvolvimento do Estado.__
prbcambriano, que associado às característkas Iitoestruturais do
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seu arcabouço geológico, reserva indiscutivelmente uma extraordinária potcncialídade cm granitos ornamentais.
O contexto geológico de Pernambuco resultou na fonnação
de excelentes jazidas de rochas ornãrhehtais, salientando-se a existência de eXUberantes jazimentos de granitos de tipos variados
(V cr Tabela I).
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3. Visão geral do mercado e perspectivas mercadológicas
favoráveis
As exportações brasileiras de granitos ornamentais cresceram de 1969/88 a uma taxa média anual de 20%, atingindo em
1988 o volume de 383 mi.( toneÚtdas exportadas. El)tretanto, as exportações nacionais de 1988- representaram menos de 2% do consumo mundial de granitos verificados cm 1986. A_ maioria das
exportações nacionais de granitos são_ processadas através do porto
do Rio de Janeiro (cerca de 60% do total) influenciadas pela produção do Espírito Santo.
A Itália é o maior importador de blocos de granito do mundo, enquanto os Estados Unidos e o Japão são maiores em importação de granitos manufaturados.
A qualidade, a padronagem e o preço do produto brasileiro
associado à escassez das reservas localizadas nos principais países
produtores de granito, tenl levado o granito nacionaf ã ser requisi---tado no mercado externo.
Os granitos produzidos em PernambucO apresentam excelente aspecto estético-decorativo, sendo exportados para os mercados europeu, norte-americano e asiático.
·
Estudos de mercado indicam que o mercado de rochas ornamentais, mais especificamente o granito, apresenta-se tanto em nível nacional como internacional, com amplas possibilidades de
crescimento da sua -oferta e procura, criando uma situação de privilégio para aqueles possuidores de grandes reservas como o Brasil e
particularmente Pernambuco.
Em 1992, o consumo mundial de granitos ornamentais foi
de aproximadamente 40 milhões de toneladas. Tal consumo, segundo previsões, deverá alcançar em 2005 o montante de 100 milhões de toneladas/ano, indicando dessa forma, um crescimento
médio de mais de 6% ao ano. Como consumidores potenciais po-
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demos mencionar os Estados Unidos, Alemanha, Japão, Tigres
Asiáticos, Países do GOlfo Pérsico e Europa Ocidental.
Confirmando eS.ta assertiva convém frisar que, países como
Itália, Bélgica, Grécia~ apresentam um consumo per capita de rochas ornamentais de 80kg por habitante/ano. Em contrapartida potências como os Estaqos Unidos, Japão e Alemanha apresentam
um consumo per capita de 5kg, 17kg e 24kg por habitante/ano
respectivamente, muito aquém dO nível de consumo de seus cidadãos. Tal parâmetro evidencia o amplo mercado a ser conquistado
nestes. países com a difusão do uso_do granito.
-Estimativas revelam que na década de 90 a demanda de gra~
nitos nas regiões Norte e Nordeste deve crescer 63% até o ano
2000. Tais projeções, aliados à potencialidade de nossas reservas
de granitos ornamentais, à existência de um mercado reg!!::mal praticamente ineXplorado e à posição geográfica privilegiada do Estado, tanto no contexto regional, quanto a sua maior proximidade
dos mercadoS; norte-americano e europeu tornam o setor de rochas
ornamentais em Pernambuco, urna oportunidade de investimento
com alta taxa de retomo e mercado assegurado.
4. Produção atual de rochas ornamentais em Pernambuco
A atuação de Pernambuco no setor de Rochas ornamentais
é recente. Entretanto, sua participação na produção nacional vem
crescendo ao longo doi\ anos (1,9%- 1986 I 2,7%- 1987/5,2%1988).
Atualmente o Estado produz cerca de 500m/mês de granito
ornamental, dos quais cerca de 70% são exportados na forma de
blocos para o mercado externo, notadamente o europeu. Cabe salientar que, este percentual corresponde hoje a menos de 4% do total nacional exportado spb a fonna de produto semi-acabado.
A posição geogr~fica de Pernambuco no centro da região
nordestina, proporciona ao industrial do setor de rochas ornamentais instalado no EstadO, a facilidade de acesso aos jazimentos localizados na Paraiba, em Alagoas e em partes do Ceará e Rio
Grande do Norte.
No Estado de Pernambuco a estrutura produtiva do setor de
Rochas ornamentais é cOnstituída pela entidade governamental estadual, Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco Gerência de Minérios e 'por duas lnineradoras. particulares operando _efetivamente. Apenas uma fábrica no Estado, com quatro teares, possui uma unidade integrada de polimento/acabamento.
Relaciona-se ainda a existência de trinta e cinco marmorarias de
pequeno e médio portes que trabalham apenas nos setores de polimento, corte, acabamentO e colocação de mármores e granitos.
DispostaS a i'nvcstir no setor tem-se cerca de dez empresasquatro já estão investindo de fato. Dentro desse perftr; p-od-emos
ainda citar que duas empresas do Estado produzem e exportam
blocos há mais de cinco anos_ Vale ressaltar que, a partir de 1992,
mais quatro empresas pernambucanas passaram a produzir e expOrtar tais blocos.
- '
Visando instalar a atividade de beneficiamento de granito
em Pernambuco, doze empresas estão preparando projetas para
enviar ao Banco do Nordeste do Brasil- BNB/FNE._ Atualmcnte,
estãO- em análise no BN':BIFNE projetas de três empresas, sendo
uma delas umajoint venture com uma empresa italiana. Na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE, encontram-se em análise, projetas de mais três empresas. Tais
constatações revelam o empenho dos industriais locais na dinamização desta atividade no Estado.
Aproximadamente trinta representantes de empresas do
Centro-Sul do País atuarO no mercado pernambucano, repassando
para as obras, já na formá de produto frnal,_ a produção de fábricas
instaladas no Rio de Janeiro, São Paulo. Espírito Santo, Santa Catarina, en-tre outros. Tal fato reflete a situação dos produtores lo-
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cais, que não conseguem beneficiar o produto paTa concorrência/ocupação do mercado local. Estimativas Indicam que do volume de rocha~ ornamentais aplicado anualmente em Pernambuco,
menos de 10% é colocado por empresas pernambucanas, cabendo
aos produtos importados o restante.
A região SUdeste do Brasil concenTia mais de 80% da pro-dução nacional de granitos ornamentais. A participação do Nordeste (cerca de 4%) caracteriZa- a região cõmo importadora de
produtos ornamentais, mesmo po-ssuindo um enorme potencial de
produção mineral.
5. Vantagens comparativas de Pernambuco e estratégia de
ação
Além das características lho-estruturais bastante favoráveis
do seu arcabouço geológico, Pernambuco detém a sell favor uma
privilegiada localização geográfica e um corredor natural de exportação, que constitui o Complexo Portuário de Suape, abrindo
amplas perspectivas para o setor de rochas orn-amentais em Pernambuco. Com base nesta apreciação, conclui-se que o nosso Estado, encerra jazimentos de granitos ornamentais, coínparáveis aos
melhores granitos brasileiros, oriundos do Sul do País.
A extração de rochas ornamentais em Pernambuco e-demaíSEstado.s Nordestinos, apresenta uma série de vantagens, quando
comparad<1 com outras regiões do País e do exterior. Dentre as
vantagens ora referenciadas convém relacionar:
* cobertura de solo rasa ou inexistente, o que reduz os custos de exploração;
* inexistência de- problemas ec-Ológicos sérios, haja vista as jazidas situarem-se em áreas pouco povoadas, devido a inclemência do clima semi-árido;
* disponibilidade de mão-de-obra facilmente
adaptável aos serviços de exploração. Além disto, os jazimentos situam-se em locais de fácil acesso, cortado
por estradas transitáveis durante todo ano;
* maior proximidade dos-ineicados europeu, asiático e norte-americano, o que_barateia o frete em relação
as compras feitas no Sul do País.
A dinamização do setor de rriineração e beneficiamento de
rochas ornamentais configura novas perspectivas de fortalecimento do setor industrial e da economia de Pernambuco, e que se refletirão, certamente, na melhoria dos nossos indicadores sociais.
O aproveitamento de um dos nossos recursos naturais, com
grandes reservas inexploradas e _disponíveis, é Um dos caminhos
mais produtivos, seguros e de vantagens comparativas evidentes
para o desenvolvimento econômíco do Estado. Esta estratégia deverá fazer-se, porém, para seu maior rendimento e maior eficácia,_
de forma rápida e intensiva, a fim de que -possamos ocup~r, cõnl aeficiênCüt necessária, a oportunidade mercadológica atualmente
existente, c, desta forma, assegUra! a conipetiHVid-ade efetiva e os
resultados económicos pd\lados e sociais positivoS aos nossos empreendedores c à economia de Pernambuco.
Como sugestões para dinãmilaÇão ctã:s-atlVida"des de exploração de- jazidas c de benefidamento de rochas ornamentais neste
Estado, propomos ao Governo de PcrriaillbUCõ -eXecutar ou coordenar o seguinte prograina de ações, -de ctirtOf)iazo co-in o-ffiínimo de dispêndio de cccursos públicos, bem como com a constante
integração com empreendedores privados, especialmente através
dos órgãos sindicais representativos, a saber:
- -I - Apoio financeiro;- httãVês--d-o Bandepe, com
recursos do Fundo Constitucíonal de Firianciamento do
Nordeste- FNE, dentro da programação de apoio ao setor mineral aprovada para aquele Fundo, e repassados
pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A.- r ··m ao Ban-
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depe ~a forma pfevista pela Lei n° 7 J~27 de 29-9-89 (art.
9°), para aplicação em "Programa Pedra Bonita".
Acreditamos que este Programa deverá ter as características seguintes que o recomendam para a operação de repasse:
1.1 - Projetas do setor privado, localizados no
semi-árido de Pernambuco e relativos a lavra e beneficiamento de rochas ornamentais;
1.2- O programa de repasse do BNB/BANDEPE
se enquadra nas prioridades e objetivos. do Progrãma de
Apoio ao Setor Mineral, constante da programação oficial do FNE aprovada pelo Conselho Deliberativo da
Sudene, teria dimensão de US$12 milhões para execução em 1993!1994, independentemente de outras solicitações para projetas de mesma natureza ou de tamanhos
superiores negociados diretamente com o BNB;
1.3 - O "Programa" com o Bandepe teria como
meta apoiar proj~~os privados de instaiaçõ_es para beneficiamento de granito, com capacidade _ média de
2.500m•/mês de placas e ladrilhos polido5," cOm vinculação de, no máximo, US$1 ,200,000.00 de financiamento
do FNE por projeto, possibilitando o apoio a cerca de 10
(dez) empreendimentos produtivos de alta relevância
para a economia de Pernambuco~
1.4- O Bandepe como financiador direto do empreendimento é o responsável pela análise dos projetos e
pela constituição. das garantias, o que, de certo, agilizará
a tramitação das operações;
1.5 - O Bandepe- a exemplo do que já é feito
pelo BNDES, reconhecerá o valor das jazidas para efeito
de garantias rea"i$ e cõm vist~s a viabilizar as operações
de financiamento, sem prejuízo de outras. formas de garantias pessoais a: critério do citado Banco.
2 - Gestõ.es espeCiais por parte do Governo do
Estado de Pernambuco, junto à Sudene, com o objetivo
de assegurar prioridade e rapidez na análise, aprovação e
liberação de recqrsos do Finor destinados a projetas de
lavra e beneficiaillCllto de gfãnito em Pernambuco.
3 - Patrocínio pelo Governo do Estado d_e Pernambuco, através de sua Secretaria de Indústria, Comér~
cio e Turismo, de uma "Operação Programa", a ser
apresentada ao BNDES, para análise pelo corpo técnico
daquele Banco de Fomento, objetivando garantir recursos de longo prazo para financiamento de ativos fixos e
capital de giro, a serem apartados a novos projetas que
venham a se instalar no Estado de Pernambuco.
4 - Reavaliar os critérios de habilitação ao Fundo
Cresce Pernambuco, principalmente no que conCerne ao
__ item de similaridade, a fim de que o setor de beneficiamento de rochas ornamentais possa se credenciar aos financiamentos preVistos no citado Fundo.
5- Providenciar a execução de obras de melhoria
do acesso rodoviário e eletriflcações das jazidas.
6 - Procurar realízar juntamente com RFFSA a
integração rodo-ferroviária entre as jazidas e o porto do
Recife, tendO em viSta reduzir os custos de transporte e
tornar nosso produto mais competitivo no mercado externo.
7 - Realivar através da Gerência de Minérios da
AD/DIPER os serviços de mapeamento geológico do
Estado e de pesquisa e prospecção de novas jazidas de
rochas ornamentais, a fim de que o Governo na condição
de fomentador propicie ao setor privado a geração de
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novas jazidas para que o mesmo faç-a a inversão de capi-

tal c de tecnologia de extração, propiciando assim a geração de novos empregos e a ampliação de nossa pauta
de exportação. Convém frisar, que ·este setor em Pernambuco, encontra-se paralisado, enquanto Estados vizinhos como Bahia e Ceará, estão realizando com
expressivo sucesso, pcrmitinào assim a inversão de investimentos interior e exterior no aproveitamento das
nossas jazidas prospectadas.
8 - Reativar o 1nstituto Tecnológico de Pernambuco- ITEP, de forma a propiciar condições, para que o
mesmo possa executar os ensai(!,s tecnológicos nec~sá
rios a caracterização dos nossos Iit6típoS graníticos.
Convém mencionar que a realização de tais análises é
indispensável, pois sem taís resultados o granito não
pode ser expor1ado. No momento tal serviço é realizado
pelo IPT - Instituto de Pesquisa Tecnológica de _São
Paulo.
9 - Liberar jazidas da antiga Minérios, _para que a
Gerência de Minérios da AD/DiPER)nltamen-te cõm o
IEL e Senai, possa desenvolver o projeto de criação de
uma "Mina Escola", para formação_de mã9-de~qbra operacional em pedreiras, com o apoio técnico e fmanceiro
do Sebrae.
10 - Propiciar meios para que a Gerência de Minérios da AD/DIPER, juntamente com o Senai, _possa
preparar um projeto -escola de formação e qualificação
de mão-de-obra, para operacionalizar a indústria de rochas ornamentais da região, igualmente
o apoio técnico/financeiro do Sebrae.
II - Colocar à disposição <;!9 _s~tor o escritQrio do
Governo do Estado de Pemambuco_e da CNI, em Brasília, para acompanhar os pleitos de requerimento de jazidas graníticas em Pernambuco.

c-om

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jut.ahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHAES (PSDB-BA. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, srs e Srs. senadores, um dos
problemas mais sérios a aflíglr grande parcela di população dos
países em desenvolvimento é, sem sombra de dúvida, a pobreza.
No seu encalço vários outros problemas igUalmente_ _preocupantes
s_e enfileiram como conseqüência oii corolário, sendo a saúde da
mulher e da criança um deles. Por isso tem ele chamado a a~enção
dos organismos nacionais e internacionai$ de saúde c de_ amparo à
criança.
Recentemente, UNICEF, Organização Mundial de Saúde e
UNESCO uniram os seus esforços e elaboraram um .pequeno ma-

nual com "MEDIDAS VITAIS E CUIDADOS BASICOS DE
SAÚDE", dirigido principalmente aos países em desenvolvimento.
Nele estão contidas infomwções essenciais a serem repassadas às
pessoas sobre os r.:uidados com a saúde da mulher e da cri~ça.
Convenceram-se as autoridades ligadas a esses orga.J)ismos
de que somente através de informações claras e adequadas, repassadas às populações carentes, poderá ser salva a vida de milhões
de crianças, poderá ser reduzida a desnutr!ção__e, ser resguardado o
crescimento saudável das gerações futuras, principalmente nos
países do Terceiro Mundo. O mais importante, entretanto, é que
essas medida.s poderão ser implementadas a custo bem reduzido,
com pessoas submetidas a treinamentos mais simplificados, tudo
bem de acordo com a realidade económica e educacional do_s países em desenvolvimento.
As medidas recomendadas por esses- organismos São apenas
dez e abrangem informações simples e claras sobre o planejamen-
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to familiar, a matemidade sem risco, o aleitamento materno, odesmame e o cresc~mellto infantil; a imunização, as doenças diarréicas, as infecções respiratórias, os cuidados com a higiene, a
malária e a AIDS.
Estou convenCido, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, de
que ações_ mirabolan:tes_ e dispendiosas não são_as mais adequadas
para resolver os problemas relacionados com es?e tema. A experiência tem demonstrado, e 3. própria ONU já o reconheceu, que o
mais importante é levar informações claras e precisas às pessoas
.Que delas 11e~ssitam, o que não precisa necessariamente ser feito
-pof especialistas. P~ova disso é que os exames pré-natais, por
e:J<;emplo, podem perfeitamente ser feitos _por agentes d~ saúde que
não _sejam médicos, desde que recebam treinamento adequado. Ao
médico seriam encaminhados _apenas aqueles cao;;os que \]emandassem algum cuidado especial. Dessa forma um número bem maior
de gestantes poderia ~er acompanhado.
Sabedores disSo, esses organisrp.os_recomendam que o máximo de entidades se engajem nessa cruzada. Aí se incluem gover·
nos, igrejas, escolas, sindicatos, organizações comunitárias,
empresas, meios de comunicação e, naturalmente, os próprios ór·
gãos ligados à saúd~. Quem quer que tenha cantata permanente
com o público em geral pode perfeitamente tr:ansformar-se num
agente disseminador de cuidados básicos de saúde.
Nesse particular, aqui no Brasil já temos exemplos de ações
_cujOs resultados alvissareiros são inversamente proporcionais aos
_esforços dispendidos ,e aos recursos gastos cm sua execução. Para
ser objetivo, cito apenas dois exemplOs: o primeiro é o- da campanha do soro caseiro difundida pela Igreja Católicu com significativos resultados no coÍl.trole da desidratação. O outro se relaciona
justame_~~ COfll_ 3§_ações básicas de saúde implantadas no Ceará,
com resultados tão auspiciosos na contenção da mortalidade infantil que foram reconhecidos e premiados pelo próprio UNICEF e

pela OMS.
Sr. Presidente, Srs e Srs. Senadores, a soluçãq para o problema de saúde da mulher e da criança não tem a magnitude do
que representa como problema. Para resolvê-lo basta _que os órgãos governamentais, notadamente os Miriis:térios da Educação e
da Saúde, nele se engajem para valer e criem uma coriente de divulgação e ação com efeito multiplicador, Baseados no manual da
ONU, esses ministérios poderiam criar uma c:artilha em Iin~uagem
simples e objetiva cujO estudo fosse obrigatório nas escolas e ·cuja
difusão se desse por todos os meios possíveis, de modo a abranger
toda a população. Nesse rol se incluiriam ·as rádios, as televfsões,
as púlpitos das igrejas, as salas de aula, os pátios das empresas. a'>
sedes dos sindicatos, e assim por diante, não descurando ninguém.
Ternos notícia de que. organizaçõeS empresariais 6rilsileiias estão
providenciando a impressão desse manual da ONU e de que uma
rede de supermercado~ colocou as mensagens cjas Medidas Vitais
nos sacos plásticos destinados à embalagem de seus produtos. Esses exemplos precisam se multiplicar pelo p<iís afora, pois, somente assim, se· atingirá. a meta de· tornar essas informações do
conhecimento público.
No campo da saúde, as ações seriam complementadas por
agentes de saúde que passariam a ter contato direto e permanente,
principalmente -COm a população ca.I:_ente_, para orientá-la sobre os
cuidados a serem tomados, sobre os costumes a serem alterados,
de modo a se restringirem as fronteiras e o campo de atuação da
doença.
Estejamos certoS, Srs. Senadores, serão essas ações simples
mas eficientes que tornarão possível desenhar um futuro novo e
menos sombrio para uma vasta camada da nossa população. As linhas mestras já estão traçadas pela ONU. A nós nos cabe tão somente levá-las à prática. Fazê-lo não parece tão complicado.
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Muito obrigado

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador João França.

O SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR. Pronuncia o seguinte
discurso.) --Sr. Presidente, Srs e Srs. Senadores, a oportunidade
da revisão de nossa Carta Magna, ora em andamento, serviu para
que, mais uma vez, se agitassem os cipetité$ dos eternos caçadores
do lucro largo e fácil. Refiro-me àqueles que, movidos por sua
desmesurada ambição, não hesitam em ãrrostar os verdadeiros interesses da pátria com o fito único de abocanhar para si o patrimônio que foi coristruído pelo esforço de toda a nacionalidade.
Escudados no palavrório da moda, travestidos de modernos
e de neoliberais, são os inspiradores da portentosa e bem orquestrada campanha de desmoralização do Estado, das empresas públicas, dos servidores, enfim do setor público como um todo.
Querem, a todo custo, impingir à opiniãcfpiíbUca a tese do Estado
mínimo, estribados_na chamada teoria neoliberal, que, por sinal, já
entrou em franco declínio nos países do Primeiro Mundo.
Indago, no entanto, Sr. Presidente, Srs. SenadOres: qual dos
países hoje economicamente adiantados_ chegou a esse estágio
prescindindo da decidida influência -da- ciÇãO-estatã.l? Erii-"ã]guma
época, em algum estágio, usã.ndo_ do seu poderici econômico ainda
incipiente c de seu poderio militar, investirido maciçamente em
tecnologia e infra-estrutura, g:irantindo mercados para seus produ~
tos, criando megaempresas estatais, colocando encomendas de alta
tecnologia e valor nas empresas privadas ou na~ suas estatais, sen~
tiu-se o peso do Estado no desenvolvimento da economia dos países que vieram a se tornar economicamente fortes.
Il'onicamcntc, aqueles que hoje advog~m de formo:l sis_temática e incisiva o desmonte do Estado são _os _mesmos que, durante o
regime autoritáiio, dele se serviram para concentrar riqueza e poder. Com certeza, não se trata de c_oinc1dência. No período dos governos militares, o Estado foi usa.do intensivamente como
ferramenta indutora do desenvolvimento. Tratava-se, porém, de
um modelo de desenvolvimento elitista e cxcludente, dirigido para
beneficiar os aliados e apaniguados do poder. Era, portanto, conveniente, sob essa ótica oportunista, a preSença forte do Estado na
economia, pois estava ele a s_erviço de um grupo fechado.
-Presentemente, contudo, vivemos em um re-gime democrático em processo de_ consolidação. Toda a infra-estrutura pública
montada ao longo de décadas pode passar a cumprir um novo papeL Colocadas a serviço da cidadania, submetidas ao controle da
sociedade, as empresas estatais brasileiras poderão revelar todo
seu potencial como poderosos instrumentos impulsionadores de
nosso desenvolvimento autônomo.
Os defensores do fim dos monopólios estatais, portanto, não
são movidos apenas pela cobiça em relação aos vastos mercados
por eles controlados. Alinham-se, outrossim, com as_ potências estrangeiras e corporações transnacionais que, até hoje, lhes vêm repassando as sobras que nos tocam do chamado "desenvolvimento
dependente". Afinal, muitos "bons negócios" são perdidos por
aquelas corporações e seus testas-de-ferro brasileiros cada vez que
o País avança no sentido de maior autonomia eConômica e tecnológica.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Indiscutivelmente, os doi~ setores que serão alvos das maiores investidas por ocasião dos trabalhos revisionais são o do petróleo e o das telecomunicações. Ao Congresso Revisor e à sociedade
brasileira como um todo caberá a tarefa da resistênCia incansável,
da defesa intransigente desses dois monopólios estratégicos para a
soberania nacionaL
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No que tange ao setor petrolífero, já faz quatro décadas que
o Brasil adotou o sistema de_ monopólio. Isso como resultado de
um dos mais importantes movimentos populares de nossa história,
uma idéia que, rio começo da década de 50, empolgou e unificou a
cidadania em nosso País.
Nosso povo já tinha sofrido, por ocasião da Segunda Guerra
Mundial, um severo racionamento de combustíveis. Tomara-se
evidente, por outro lado, que o empresariado nacional não dispunha da tecnologia nem dos volumosos recursos financeiros necessários nessa atividade. A.s multinacionais do setor, por seu turno,
direcionavam seus investimentos exclusiVªmente para áreas de seu
interesse, ou seja, para à. pesc:juisa de petróleo somente naqueles
países com excelentes perspectivas de descoberta de jazidas tão ricas que permitiSSem a prOdução de petróleo a baixíssimo custo.
Motivados pela compreensão de que a implantação do monopólio es_t_àtai do petr6leo era imprescindível aos interesses pacionais, os brasileiros foni.m às ruãS e- às -praçaS-criinui1icar, ao-seu
próprio governo, ao mundo inteiio e, particularmente, às "sete irmãs" da indústria petrolífera, c:jue oro Petróleo é Nosso".
A campanha foi vitoriosa;o-monôp6Iio foi instituído e, para
executá-lo em nome da União, foi criada a PETROBRÁS - PE-

TRÓLEO BRASILEIRO S.A.
Discorrer extensivamente sobre o significado dessa empresa
para o Brasil requereria horas.
Quando ela foi iristalada,. a capacidade de refino instalada
no País era de cerca de 10.000 barris por dia, menos de dez por
cento da demanda na época. Hoje, suas onze refinai-ias, representando um património de 15 bilhões de dólares, garantem uma capacidade total de refino de um milhão e meio de barris por dia,
plenamente suficientes para o abastecimento do mercado nacional.
Mas se a capacidade nacional de refino foi aumentada em
mais de 150 vezes pela PETROBRÁS, sua contribuição no tan~
gente à produção de petróleo foi a:inda mais significativa, pois essa
foi aumentada em 270 vezes, atingindo hoje 71 0.000 barris por
dia. Se formos anafis-ar O- esforço da empreSa na-- idenflficação de
reservas petrolíferas, os resultados são ainda mais expressivos.
póiS: essas foram aumentadas em 550 vezes, hoje representando
8;1-bilhões de barris, que valem bem mais do que 20 bilhões de
dólares.
Em 40 anos de atividade, os investimentos da PETROBRÁS foram de cerca de 80 bilhões de dólares, mais do que o total do capital investido e reinvestido por todas as empresa.;;
estrangeiras em todos os setores da economia nacional, de acordo
com os registras do Banco Central. Nesse esforço de investimento,
70 bilhões de dólares são provenientes de lucro na ati vidade e, em
pequena parcela, de captação no mercado de capitais-; -10 bilhões
de dólares vieram de dividendos. impostos, taxas e iSeriçõeS de im~
postos da atividade monopolizada; somente 800 milhões de dólares corresponderam a apartes diretoS da União. A écOnomia de
divisas para o País nesses 40 anos atinge a 185 bilhões de dólares
e a União já recebeu cerca de 3,6 bilhões de dôlares em dividendos. A venda de derivados de petróleo por preços menores do que
os praticados internaci"onàlmente significou, nos últimos sete anos,
um repasse de cerca de 20 bilhões de dólares para a sociedade.
Essa é a empresa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que alguns
querem golpe:1r, propondO o fim do monopólio estatal do petróleo.
Alegam, matreiramente, que a concorrência traria maior eficiência
ao setor e reduziria os preços ao consumidor.
Caberia perguntar-lhes, em primeiro lugar, se em algum lugar do mundo o mercado petrolífero a~sume característica concorrencial. Qualquer pessoa medianamente infonnada sabe que não.
Como é de conhecimento público e notório, há décadas a Exxon, a
Shell, a BP, a Chevron, a Texaco dominam o mercado mundial de
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extração, de refino c de distribuição do petróleo. Trata-se de atividade totalmente cartclizada. Se assim é nas economias mais pujan-

tes, com certeza não ..serii diferente no BrasiL Aliás, no que se
refere à alegada redução de preços cQm_o_fim do monopólio, a expectativa já foi de&mentida pelo próprio presidente da Shell do
Brasil, que afirmou que "O fim d_u monopólio da União teria ·qUe

ser acompanhado por um substancial aumento de preços".
De resto, scria possível questionar a efiCiêhCia da PETROBRÁS?
Estamos falando da maior _empresa brasileira, a 18" companhia de petróleo do mundo e a 1O" em__capacidade instalada de refino, a tínica empresa brasileira entre as 500 maiores corporações do
planeta.
Estamos falando da empresa que ocupa a liderança mundial
na tecnologia de produção de petróleo em ág!;JaS profundas, o setor
tecnologicamente mais sofisticado da indústria petrolíf~ra. Isso,
aliás, já lhe garantiu a conquista do prêmio internacional mai_s_ambicionado pelas companhias do ramo, conferido pela Offshore
Technology Confcrence. Talvez não sejam muitos os brasileiros
que saibam que a PETROBRÁS foi pioneira no mundo inteiro ao
viabilizar a produção de petróleo em águas de até 1.000 metros de
profundidade. Em Ctual outra área de tccnologia_avançada o Brasil
ocupa a liderança?
Essas conquistas não são fruto do acaso. ~ o monopólio estatal que garante à PETROBRÁS a ÇSC<Jla para desenvolver todos
os negócios petrolíferos, ínclusive_,a pesquisa tecnológica, permitindo o cumprimento de sua missão, com a1to grau de competitividade industrial e com destacada contri_buição ao desenvolvimento
nacional. Em r)esquísa tecnológica, a PETROBAAS investe algo
como 160 milhões de dólares por ano, soma prov~Velf'l)ente maior
do que o total dos investimentos de todas as empresas privadas naciõnãis e estrangeirai(<ituando no País.
Em resumo, a PETROBRÁS conu·ibui significatlVame.nte
para o desenvolvimento tecnológicO do País,-garante preços abaixo do.s praticados no mercado internacionaJ para seus produtos,
proporciona economia de centerias de Oi1hUCS de dólares em divisas para o País, representa expressivo patrimôhio 'llldllstrial empreendimento de excelente retorno econõmico-financeko. E, fiais
importante de tudo, dá a todos os brasileiros a tranqUilidade de que
o-abastecimento será sempre atendido.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sem petróleo o Brasil pára. Parám as usinas termelétricas,
ainda responsáveis por significativa j:miCela na ger3.ção de eletricidade. principalmente na região Norte. Pára o transporte rodoviário
de cargas c de passageiros. Param as aeronaves e as embarcações.
Param as indústrias por falta de energia e/ou de matérias-primas.
Pára a agricultura que depende de combustível para a irrigação.
Quem poderia, cm sã consciBncia, negar que o Petróleo COntinua
sendo tão estratégico para o País quanto era ern:I953?
Podemos prescindir, nessa área vital para a segurança nacional, de uma empresa controlada pela União, cujo compromisso
primeiro não é o lucro, mas o abastecimento do País?Poder-se-ia
esperar de uma companhia privada que orientasse- seus investimentos no sentido de combater os _profundoS desequilíbrios regionais
do Bra'iil, como faz a PETROBRÁS? Realizaria uma empresa privada os vultosíssimos investimentos necessários à construção do
gasoduto Nordestão, de grande relevância social, tendo em vista o
suprimento energético de up1a regiã_p carente, m35-ode retorno econômico~financciro a longuíssimo prazo?
Por outro lado, _cabe_ perguntar: resistiifã:-á ~:PI;TR-OBRÁS,
sem a proteção do monopQiiõ,_ à" concorrêncüi dils poderosas companhias trammacioiiais, cujOs métodos _de_ disputa comercial são
bem conhecidos? Poderia ela man-ter 0 ãbastecimento-das regiões

e
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mais carentes, se suas rivais lhe estivessem tomando o.s segmentos
mais lucrativos do mercado?
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tal como no setor petrolífero, também no de telecomunicações só o monopólio estatal é capaz de g_ar~ntir os superiores interesses nacionais.
'
Diferentement~ do petróleo, as telecomunicações brasileiras
estiVeram nas mãos da iniciativA privada até não muito tempo
atrás~ só tendo passado para o controle estatal em 1972. Até então,
cerca de 800 empresas de telecomunicações dividiam o mercado.
A competição era liv~. o que, para os paladinos da prjv?tização
indiscriminada, deveria ser garantia daquilo que elfs colocam
como· Va1or supremo: a eficiência. No entanto, todos nós que temos mais de 40 ~os lembramo-nos do caos que eram as telecomunicações naquela época. As diversa~ empresas, todas de capital
_estrangeiro, investiam apenas o suficiente para lhes assegurar os
lucros esperados por suas matrizes no exterior, concentrando-se,
logicamente, nos mercados rentáveis, sem qualquer preocupação
com a dimensão das necessidades sociais. Fazer uma ligação telefônica, mesmo local, requeria muitas vezes uma paciência sobrehumana. Nossas telecomunicações estavam, de fato, entre a::, mais
atrasadas do planeta.
A situação começou a se revert?r com a aprovação, em
1962, pelo Congresso Nacional; do Código Brasileiro de Telecomunicações, após memoráveis debates, durante os quais se destacaram políticos da estirpe de um Ulysses Guimarães, um Santiago
Dantas, um Barbosa Lima Sobrinho. O País começava, com decisão, a dar um novo rumo ao setor. Outro momento de_Cfsi vo nessa
arrancada foi a encampação da subsidiária da ITT, no Rio Grande
do Sul, em 1962, pelo então governador gaúcho Leonel Brizola,
marco inicial da-intervenção do Estado no setor. Em 1965, ocorreu
a fundação da EMBRATEL, atendendo determinação do Código,
e, em 1973, passou a funcionar a TELEBRÁS.
De lá para cá, muita, muita coisa melhorou. Naquele ano, o
Brasil contava com 1,72 telefones para cada 100 habitantes, praticamente a metade do que a Venezuela, bem menos do que o México e o Chile. Em 1990, havíamos saltado para 6,26 linhas de
telefone por 100 habitantes, superando estes dois últimos países c
colocando-nos bem próximos da Venezuela. Entre 1969 e 1972, o
País foi dotado de uma gigantesca malha de troncos de microondas e estações receptoras de satélites, desde Porto Alegre até_Manaus, que pOsSlbilitara\1) aos brasileiros se comunicarem, v ia
DDD, DDI ou telex, entre as principais cidades e com o ext~rior.
Essa mesma estrutura permitiu a:inda qUe os sinais de televisão
atingissem as mais remotas regiões do Brasil. Com isso, cm 1980,
57% dos domicílios residenciais brasileiros já ostentavam apareJbos de televisão, índice que, em 1992, chegaria a 74%.
O que acabamos de dizer reflete, em parte, o impacto que a
monopolização do setor de telecomunicações pelo governo teve no
Brasil. Debrucemo-nos agora, por um instante, em um exemplo
oposto. No ano em que começou a funcionar a TELEBRÁS, os
EUA já contavam com 36,7 linhas telefônicas por cada 100 habitantes. Atendido por um monopôlio privado sob forte controle e
regulamentação estata1, o sistema americano era bom e uniforme.
Em 1984, todavia, ocorceu a "desregulamentação": a quebra do
monopólio da AT&T sobre a telefonia americana. Resultado? Entre 1984 e 1991, as tarifas telefônicas nos Estados Unidos acumularam um aumento de 56% acima da inffação. Muitos assinantes
não puderam arcar com os aumentos: 4% deles devolveram as
suas linhas. Agora, já se começa a divisar o fim do serviço universal, ou seja, uma relação igual ou superior a uma linha para cada
residência, objetivo há décadas perseguido pe!os pafses em desenvolvimento e realidade concreta nos países setentrionais em geral.
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Não se suponha, toda via, que os_ países ricos- em· geral te- quanto às necessidades de toda a população. do qual são exemplos
nham embarcado nessa mesma "canoa furada", Na Europa, apenas as P1Ts européiãs~e o caminho para dotarmos o Brasil com um
a Inglaterra privatizou suas telecomunicações. A prinieira COnse- avançado sistema de telecomunicações a serviço da cidadania, caqüência foi a perda de- numeiosos -postos de trabalho. Na Alema- minho este, aliás, já consâgrado na nossa "Constituição Cidadã".
nha, o monopólio é dispositivo constitucional, tal como no Brasil. Lembremos, a propósito, que quando do processo constituinte, o
França, Itália, Espanha e outros países eur_opeus, no máximo, monopólio estatal das comunicações foi aprovado em Plenário
transformaram as suas antigas ,e pouco ágeis -autarquias em empre- com o voto_ de 392 parlamentares, contra apenas quatro.
sas monopolistas_estatais (como já é a riOssãTELEBRÁS). Mesmo
Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Voltar a um passado de.ineticiênCia e de falta de autonomia
o Canadá, o Reino Unido e o Japão "privatiz<iraril." os seus moiiopólios sem desmantelá-los e sem alienar completamente a partici- naciorial certamente não é o caminho. Colocarwse contta a maré da
pação governamental.
história, caminhando em sentido contrário ao que estão fazendo os
O Japão, aliás, não demorou a voltar atrás das suas primei- -p-óVOS mais desenvolvidos-do mundo iainpouco.
ras decisões, ao perceber que o mo-nopólio teria um papel fundaPostemo-nos todos, firmement~ em defesa dos monopólios
mental a desempenhar cm seu programa nacional para digitalizar estatais do petróleo e das telecomunicações. Pelo Brasil e pela De,
completamente a rede de telecomunicações. É que os recursos mocracia
oriundos dos serviços maii;i rentáveis serão indispensáveis para fiMuito obrigado!
nanciar os investimentos necessárids. Exatamente a necessidade de
modernizar o sistema - um dos argumentos mais brandidos pelos
COMPARECEM MAIS OS SRS.:
"liberais" -é que levou o- Japão a reméter para o século XXI um
possível fim do seu monopólio nacional nas-Telecomunicações. O
Albano Franco - Amir Lando - Aureo Mello - Dario PePaís não é 1íder mundial por acaso, mas porque há muitos anos reira ~ Dirceu Carneiro --Francisco Rollemberg -Gerson Camata
vem implementando uma coerente estratégia nacional que busca -Henrique Almeida- Hugo Napoleão~ Humberto Lucena~ Jartomar as tecnologias de ponta acessíveis a todos os seus cidadãos bas Passarinho - João Calmon ~ João França - Jonas Pinheiro ~
e não apenas a uma elite cndinheiraàa.
José Eduardo- Marco Maciel- Marluce Pinto- Raimundo Lira.
Nos Estados Unidos, tentando reverter o ·desastre que foi a
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa.
"desregulamentação", o· governo Clinton elegeu como sua priori- requeri-rneiltõS, cj_rie ·serãO lidos pelo Sr. 1o Secretário:
dade número 1 na área de infra-estrutura Um anlbicioso projeto: a
São lidos o'S segUintes
construção de uma "super:autoestrada eletrônica" (electronic su.:
REQUERIMENTO N•103, DE 1994
perhighway), uma moderníssima rede pública de telecomunicaçõSenhor ?residente:
es "construída e regulamentada pelo Governo para todos os
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
norte-americanos". Com esse projeto, o ·ooVemo Clinton expressa:
a mesma idéia que inspirou os constifU:intes- bi'asileiros de 1988: nos arts. 215! I, e 216, I e__IV do Regimento Interno, solicito a Vossomente redes públicas garantem o democrático acesso de todos às sa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro da Integração Regional o seguinte pedido de informações:
informações que qualquer um queira dar a conhecer.
A Câmara dos DepUtados acaba de aprovar o Projeto de DeSr. Presidente, Srs. Senadores:
Importantes estudiosos afirnlam que o bem de maior valor creto Legislativo n° 383/93 que "Susta a aplicação do _disposto na
no próximo século será a filformaçâo. Dizem que estaremós VíVen- Res'olução n° 590, de 7-12w79, do Conselho Monetário Nacional, e
do em uma verdadeira "sociedade da informação", O que se vai todos os atas decorrentes e correlatas".
A proposição supra será agora encaminhada a esta Casa
discutir na revisão constitucional é se, não apenas uma simples linha telefônica mas, também, as novas e maravilhosas tecnologias para apreciação sendo que a Imprensa vem noticiando amplamente
que anunciam o Século XXI serão postas à disposição da maioria que o referido projeto beneficia parlamentares federais que têm neda sociedade, através de políticas orientadas por critérios público~ gócios na área de empreendimentos agrícolas.
Como é imprescindível o esclarecimento dessas denúncias
de decisão, neles cahe_ndo um papel fundamental ao Congresso,
conforme preconiza a Constituição; ou se atenderão somente- a para que possamos discutir e votar a matéria em tela, em especial
"demanda" dos "grandes clientes", através de políticas corporati- em face do que dispõe o arl. 54, I, a e II, a. da Carta Magna, solici~
vas. orientadas por critérioS de mercado, onde decidem os que têm tamos as informações seguintes:
a) foram firmados contratos de empréstimos, que cOnte-capital e os que podem pagar. Deste lado está a perpetuação de um
modelo que apenas interessa às_ grandes empresas e às_ camadas nham c~á~~t;~_l_a_~_ J?.-~-~un_~fº~-~~-·-~t.:l-~_par_l~~f?_n~r~_s _9ll:F~~~-o~s ju_~
mais ricas da sociedade. Daquele, está a possibilídade reaiAie, a rídicas de que participem e entidades vinculadas ao Ministério da
partir de agora, construinpos um novo modelo _que sirv~ara tow Integração Regional como a SUDENE; SUDAM; SUFRAMA;
CODEVASF; DNOCS ou outras?
dos, inclusive para as clasSes e regiões mais carehtes do' País.
b) há parlamentares inadimplentes com entidades vinculaAs telecomunicações têm muito-a-contribuir para o proceSso, ainda em curso, de construção da cidadania brasíleíra. O que se das a esse Ministério?
Sala cta.S Sessões. 28 de fevereiro de 1994.- Senador Jutadiscute é o próprio futuro da democracia, pois, se os rriais rracos,
social ou economicamente, não tiverem as mesmas garantias de hy Magalhlies.
acesso à informação de que desfrutam os grupos social ou econo(À Comissão Diretora.)
micamente mais poderosos, a grande maioria da sociedade seguirá
não passando de objeto,jamais chegando a sujeito da democracia!
. REQUERIMENTO N• 104, DE 1994
Telecomunicações, corno porta de acesso à informação, são
Senhor Presidente:
um direito da pessoa humana, um novo direito que emerge das
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
mudanças do mundo. Um direito que agentes empresariais priva- nos arts. 215, I, e 216, I e N do Regimento Interno, solicito a Vosdos, movidos pela busca do lucro, não podem assegurar. O mono- sa Excelência seja -enc3.n'tinhado ao Sr. Ministro da Fazenda o sepólio público. atendendo tanto às demandas das grandes empreSas guinte pedido de informaç-ões:
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A Câmara dos Deputados acaba de aprovar o Projeto de D~
creto Legislativo n° 383/93 que ''Susta a aplicação qo disposto na

·ORDEM DO DIA

Resolução n° 590, de 7-12-79, do Conselho Monetário Nacional, e
todos os atos decorrentes e correlatas".
A prOlXJSição supra será agora encamiÕ.haçla a esta Casa
para apreciação sendo que a Imprensa vem D<?_ticiando ãnlplamente
que o referido projeto beneficia -parlan1entã.res federais que têm negócios na área de empreendimentos agrícolas.
COmo é imprescindível o esclarecimento dessas denúncias_

1

para que possamos discutir e votar a matéda- em tela, em especial

em face do que dispõe o art. _54, I, a e IT, a, da Carta Magna, solicitamos as informações .seguintes: ..
a) foram firmados contratos de empréstimos+ que',contew
nharn cláusulas nãowunifonnes,. entre padamentares ou pes-soas·jurídicas de que participem e entidades vinculadas ao Ministério da
Fazenda como o Banco do Brasil S.A; Caixa Ec.onõmica Federal;
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Banco
do Nordeste do Brasil; Banco da Amazônia 'ou outrás? ,
b) há parlamentares inadimplentes com bancos e órgãos
vinculados a esse Ministério?
Sala das. Sessões; & de fevereiro de 1994.- Senador Jutahy
Magalhães.
·

O SR. PRESJ1>ENTE (Chagas Rodrigqes) :.: Qs requ~ri
mentos lidos serão despachados à Mesa para deci~ão, nqs termos
do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
A Presidência.dispensa; rta presente· Sessã'o~ .o período correspondente à Ordem do Dia, nos termos do.art. 174 do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência
convoca sessão extraOrdiiiária a realizar..,Se amanhã, às lOh, caril a
seguinte

REQUERIMENTO W 1.451, DE 1993
Votação, em turno único,-do Requerimento no 1.451, de
1993, do Senador Beni V eras, solicitando, nos tennos regimentais,
a tramitação conjunta-do Projeto de Lei da Câmara n°-5, de 1991
(que já tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado no20,
de 1992) com o de n• 233, de 1993, por tratarem de matérias que
versam sobre o mesmo assunto.
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REQUERIMENTO N" 17, DE 1994
· ·Votação, em turno único, do Requerimento n° 17, de 1994,
do Senador Almir Gabriel, solicitando, nos termos regimentais,
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado noS 97 e-165, de
1992. por tratarem de matérias que versam sobre o mesmo assunto.
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REQUERIMENTO N" 99, DE 1994
Votação, em turno üoico, do Requerimento n° 99, de 1994,
do Soe!lador Esperidião Amin. soJicitando, nos termos regimentais,
tramitação conj~nta do_ Projeto de.Decreto Legislativo n° 4, de
I994,.com o Projeto de Decreto Legislativo-no 50, de 1992, por
tratarem de matérias que versam sobre o mesmo assunto.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Está encerrada_ a_ sessão.

(Levanta-se a sessão às 18horas e 5minutos_.)

