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2.3.2 - Fala da Presidência
Relativamente a expediente a ser encaminhando ao Ministro Pedro Malan, da Fazenda,
sobre a impossibilidade do Senado Federal apro-
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Intemo, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N2 60, DE 1997
Autoriza a elevação temporária dos
limites de endiv idamento do Estado de
Minas Gerais para que possa emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais - LFTMG, destinando-se os recursos
ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no segundo semestre de 1997.

•
•

•

O Senado Federal resolve:
Ar!. 12 É o Estado de Minas Gerais autorizado,
nos temos da Resolução n2 69, de 1995, do Senado
Federal, a elevar os limites de endividamento e comprometimento previstos na mesma Resolução, para
efetivar a operação de crédito autorizada no art. 22
desta Resolução.
Art. 22 É o Estado de Minas Gerais autorizado,
nos tennos da Resolução n2 69, de 1995, do Senado
Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Minas Gerais - LFTMG , para giro de sua
dívida mobiliária com vencimento no segundo semestre de 1997.
Art. 32 A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucional n2 3, equivalen,t~ à
rolagem de 98% (noventa e oito por cento) da diVida
mobiliária do Estado vencível no segundo semestre
de 1997;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras
do Tesouro Nacional - LFT, criadas pelo Decreto-lei
n2 2.376, de 25 de novembro de 1987;
d) prazo: cinco anos;
e) valor nominat. R$1,OO (um real) - SELlC;
f) características dos títulos a serem substituídos:
SELlC
Título
511826
511825
511624

Vencimento
1°-7-97
15-7-97
12-6-97

Quantidade
132.045.544.919
122.597.857.423
14Z.661.639.641

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos

a serem emitidos:

Junho de 1997

SELIC
Colocação
12-7-97
15-7-97
12-8-~Z

Vencimento
12-7-2002
12-7-2002
12-6-2002

Título
511826
511812
511626

Dala-6ase
12-7-97
15-7-97
12-6-~Z

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n2 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n2 9.589, de 9 de
junho de 1988, Decreto n2 29.200, de 19 de janeiro
de 1989, e Resolução n2 1.837, de 23 de janeiro de
1989.
§ 12 A publicação do anúncio do leilão para
oferta dos títulos referidos neste artigo será feita
com antecedência mínima de três dias de sua realizaçao.
§ 22 O Estado de Minas Gerais encaminhará
ao Senado Federal, para exame da Comissão de
Assuntos Econômicos, toda a documentação referente à oferta dos títulos emitidos ao amparo desta
Resolução.
Art. 42 No prazo máximo de catorze dias após
concluída a operação de emissão dos títulos autorizada nesta Resolução, o Banco Central do Brasil encaminhará ao Senado Federal, para exame da Comissão de Assuntos Econômicos, todos os registros
de compra e venda dos títulos, até o tomador final.
Art. 52 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e
setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 62 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 24 de junho de 1997. - Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Intemo, promulgo a seguinte
RESOLU

ç Ã O N2 61,

DE 1997

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro
a contratar e conceder contragarantia a
operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal - CEF, com garantia da
União, no âmbito do Programa de Apoio
à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É o Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos tennos das Resoluções nºs 70, de 1995, e

•

•
i
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12, de 1997, ambas do Senado Federal, a contratar
e conceder contragarantia à operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal - CEF, destinada ao
financiamento, a título de ajuste prévio, de obrigações decorrentes da liquidação extrajudicial da PreviBane~, para com os participantes e pensionistas
desta e eventuais obrigaçoes pecuniárias de rp.sponsabilidade do Banco do Estado do Rio de Janeiro
S.A. - Bane~, assumidas pelo Estado, no valor de
R$ 3.088.974.812,31 (três bilhões, oitenta e oito miIhões, novecentos e setenta e quatro mil, oitocentos
e doze reais e trinta e um centavos).
Art. 2º É a União autorizada, nos termos da
Resolução nº 96, de 1989, do Senado Federal, a
conceder garantia à operação de crédito autorizada
no artigo anterior desta Resolução.
Art. 32 A operação de crédito terá as seguintes
características:
a) mutuante: Caixa Econômica Federal - CEF;
b) mutuário: Estado do Rio de Janeiro;
c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) finalidade: financiamento, a título de ajuste
prévio, de obrigaçoes decorrentes da liquidação extrajudicial da Previ-Bane~, para com os participantes
e pensionistas desta, e eventuais obrigações pecuniárias de responsabilidade do Banerj, assumidas
pelo Estado;
e) valor: R$ 3.088.974.812,31 (três bilhoes, oitenta e oito milhões, novecentos e setenta e quatro
mil, oitocentos e doze reais e trinta e um centavos),
sendo R$ 2.146.575.717,03 (dois bilhões, cento e
quarenta e seis milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e dezessete reais e três centavos)
para a constituição de reserva monetária para garantir o cumprimento das obrigações da Previ-Banerj,
bem como das obrigações referentes às aposentadorias e pensoes de responsabilidade do Banerj e
R$ 942.399.095,28 (novecentos e quarenta e dois
milhões, trezentos e noventa e nove mil, noventa e
cinco reais e vinte e oito centavos) para a constituição de reserva monetária para garantir o cumprimento das cbrigações trabalhistas, fiscais e outras
decorrentes de ações judiciais de responsabilidade
do Bane~;
f) encargos financeiros:
- sobre o saldo devedor do empréstimo incidirão, até 31 de dezembro de 1997 ou até a data prevista na Cláusula Quinta do contrato firmado, entre a
CEF e o Estado, o Que ocorrer primeiro, encargos financeiros de 2,0921 % a.m. (dois inteiros novecentos e
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vinte um décimos de milésimos por cento ao mês),
correspondentes ao custo médio de captação mensal da CEF, acrescido de 0,5% (cinco décimos por
cento);
- os encargos financeiros retromencionados
serão revistos trimestralmente, com base na variação do custo médio de captação da CEF, calculados
e incorporados mensalmente ao saldo devedor;
- sobre o saldo devedor incidirá, ainda, comissão de abertura de crédito, correspondente a 0,10%
a.a. (um décimo por cento ao ano), calculada e incorporada mensalmente, pro rata temporis, ao saldo
devedor;
- a partir de 1º de janeiro de 1998 ou da data
prevista na referida Cláusula Quinta, o que ocorrer
primeiro, o saldo devedor será atualizado, mensal•
mente, pela variação do Indice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI) , ou por outro índice
que vier a substituí-lo;
- a partir de 1º de janeiro de 1998 ou da data
prevista na citada Cláusula Quinta, o que ocorrer primeiro, até a liquidação total do empréstimo, sobre o
saldo devedor atualizado, incidirá encargos financeiros de 7,5% a.a. (sete inteiros e cinco décimos por
cento ao ano), calculados e pagos pro rata temporis,
junto a amortização mensal do principal;
g) forma de pagamento: o empréstimo será
pago pelo Estado em prestações mensais e sucessivas, tantas quantas forem necessárias, conforme o
que determina a Cláusula Sétima do contrato celebrado entre a CEF e o Estado;
h) contragarantia: receitas próprias do Estado
e quotas a que se referem os arts. 155, 157 e 159,
inciso I, alínea a, e inciso II, da Constituição Federal.
Art. 4º Deverá o Poder Executivo do Estado do
Rio de Janeiro constituir depósitos garantidores com
os recursos do empréstimo a que se refere o art. 12,
na CEF, que será o agente fiduciário da importância
mutuada, depósitos esses garantidores que, juntamente com os rendimentos, se destinarão exclusivamente ao atendimento das obrigações estabelecidas
nesta Resoluçao.
Art. 52 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e
setenta dias contado da sua publicação.
Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data
da sua publicação.
Senado Federal, em 24 de junho de 1997. Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do
Senado Federal.

•

•
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Ata da 87!! Sessão Deliberativa Ordinária
em 24 de junho de 1997
3! Sessão Legislativa Ordinária da 50ª- Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e da Sra. Júnia Marise
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

•

•

•
•

•

-•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

Abdias Nascimento - Antonio Carlos Magalhães
- Artur da Tavola - BeiJo Parga - Beni Veras - Bemardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocinio - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira
- Ernandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando
Bezerra - Flaviano Melo - Francelino Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira Hugo Napoleão - Jefferson Péres - João França João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho José Agripino - José Bianco - José Eduardo - José
Eduardo Dutra - José Fogaça - José Ignácio Ferreira - José Roberto Arruda - José Serra - Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Onofre Quinan
- Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina Assumpção - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sergio Machado Teotônio Vilela Filho - Valmir Campelo.
A SRA. PRESIDENTE (Júnia Marise) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 65 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1!1 Secretário em exercício, Senador Ney
Suassuna, procederá à leitura do Expediente.

CONGRESSO NACIONAL decreta:

1-.

Art.

art.

O

33

da

Lei

n-

9.39 4 ,

de

20

de

dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte r edação:
"Art. 33. O ensino religioso, de matrícul a

facultativa,

é parte

do

e ' c onstitui

cidadão

integrante da

formação

disciplina

dos

básica

horários

normais das es co las públi c as de ensino fundamental,
assegurado

o

religiosa

do

respeito
Brasil.

diversidade

à

vedadas

quaisquer

cultural
formas

de

proselitismo.
1 ° . Os s istemas de ensino regulamentarão

§

os procedimentos para a definição dos
ensino

religioso

e

estabelecerão

as

conteú~s

normas

do

para

a

habilitação e admissão dos professores.
2°.

§

entidade

Os

civil.

denominações

sistemas

de

co nstituída

relig iosas.

ensino

pelas

para

a

ouvirão

diferentes

definição

dos

c onte údo s d o e n sino religioso ."
Art.

2o

.

Esta Lei

entra

em

vigor

na

data

de

sua

publicação.
Art. 3 0

•

Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO ORIGI NA L
Dá nova redação ao art. 33, "caput", da Lei nO 9.394, de 20 de deze mbro de 1996,
que "Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 33 "caput" da lei n° 9.394, de 20 de
dczembro de 1996, passa a viger com a seguinle rcdação:

"O ensino feligioso, de matricula fa cultativa, constituI
disciplina dos horários normais das escolas públicas de enisno
fundam ental, sendo of erecido de acordo com as preferências manifestadas
.pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter:
A-t. 2°

É lido o seguinte

Esta lei entra cm vIgor na dala de sua

publicação.

EXPEDIENTE

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Projeto recebido da Câmara dos Deputados.
•

PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 25, DE 1997
(N° 2.757, de 1997, na Casa de origem)
Dá nova redaçio ao art. 33 da Lei n9.394, de 20 de dezembro de 1996 , que
estabelece as diretrizes
educação nacional.

o

e

bases

da

J USTI FICAÇAo

A ninguém é dado desconhew que o objelivo básico da
edu~ação é a a plena fonnação c desenvolvimclllO do educando. Islo
encontra-se consagrado em nossa Carta Magna e lia alual Lei de Diretrizes e
13ases da Educação Nacional (LDB).
Consideramos, pois, o ensino religioso como um
componente curricular de vital importância para a fonnação da personalidade
de nossas crianças, jovens e adolescentes. Se "a edu cação básica tem por

finalidades desenvolver o edu cando, assegurar-lh e a f ormação comum

•

1
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l"disp~nsd~~1

para o auclcio da cidadania ~ forn~ur-I"~ m~íos para
pro,r~dir no trabalho e t;m atudos posterioru"lart. 22 da Lei n° 9.394/96),
ensino religioso há que ser oferecido pelo Estado, pois este tem o dever
constitucional de assegurar 'a todos o direito fundamental ii educação,' como
condição indispensável ao pleno desenvolvi menlo da pessoa humana (art . 2 b ~
da CJ-)
.
O

,

•

do p-OCCISO de
eNlno.
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cnsi~.JW'f'ndiulcm.

obscn"ldas as normas do n:,SPCCIIYO siSlema de:

, J', O ensino lundamcntal ",,,,lar scn mini.IDdo cm Hngua ponuguen. asse·
,urada as comunidadel indlcenas o uliliuçl0 de lUas língu.s malem:1S • proce ..as
próprios de aprcndiucem.

t .'. O ensino fundamm ...... ri prcKnciol. sendo o ensino 1 disl.incia uciliudo
como cnmrlcmcmaçl0 da aprcndiugem ou cm silUaçõcs emergenciais.

t

pruiso rrnaltar qur O rnslno rrllgloso hio drvr Str
cODfuDdldo . ~om , ~.~~Ir~~~~o :.rrllglou., 1I0jr, ..os.. ;~~~ci~IIsIàS "em
rduuçio cODsldenm .Clue o ebslDo rdigloiO ~oDlribui pua. coó'lruçio
de nlores fllcos e mouis, indisprnsheis para a rormaçio de uma
cODlcifneia cJvka e cidadi dos educaDdos. Em nossa socledadr, muuda
ainda por condulas anti-flicas e amorais, o ensino religioso pode sr
constilulr em rlemeDlo capu de cODtribulr para o t1trckio da
solidariedade, d. toltrinei. r do resprito mútuo qur drvrm sr pautar .,
rrlaçnrs sociais.
Neste sentido, a presente proposição legislativa objetiva
corrigir um equívoco da atual Lei de Diretrizes e Bases da EducaçAo
Nocional, ao suprimir a expressão "sem ónus para os cofres públicos· do art.
33 "caput" da referida lei e, com isso, assegurar a todos a possibilidade de WIl
ensino religioso que seja instrwnento para construçAo de wna sociedade filais
solidária, fraterna e cidadll.

Art. Jl. O ensino n:liCioso. de INll1cula (.eulloti"". con.tilui disciplina dos
horirios IICHfllIi! das escolas públicas de ensino (undamcnlal. sendo ofe=ido. sem
o.".. paD OS cofres públicos. de acordo com as "",fcrincios m,nifesladaJ rolos alunos
ou por seus "'Ipondveis. cm nnlcr:
1_ cooleuional. de acordo com I opç50 ~ligiOSl do aluno ou do seu n:sponsjvcl.
mini.1ndo ror profeuo"" ou orienladon:s rcli,iosos "",pondos c credenci.das ""Ias

n:SroCIIV .. i~jas ou cnlidacks ~Ii,iosas: ou
n _ i..=onfculOnal,lnUlllme de acardo emrc as dive.us enlid.des religios••.
que se ~sp"'slbiliurto pcla elabn<açl0 do n:s~tivo programa.
Art. J4. A jomado escol:uno ensino lundamental incluin pelo mcnos qua ..'O hora.
de lrabolho efelivo cm Sall dc aula, sendo rro~ssivamenle .mpli.do o período de
pcrm.nencia na escola.
.
§ I', S10 n:sulvldos os rosas do ensino nOlumO e das form.s altem.uv .. de
er,amzaç1o oUlorindas ncS11 Ld.
.
t 2'. O ensino (undamcnlalscn minislndo p",~ .. iv.menle cm Icmpo ,nlegral.
a crilério dos sislernas de ensino.
. .............................. ..

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

-

.
Sala das Sessões, em : d,.revert·ro de 1997.
, -IJ

'

l

rA Co.MISSÃo. DE EDUCAÇÃO.)

Deputado NELSON I\IA ltell El.Ai'ô

OFíCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
"LEGISlAÇÃO CITADA . ANEXADA PELA SECRETARIA·GERAL DA MESA . "

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
. . . . . . . -. . -. . . . . .. . . . -. -. . -- - --- -. -. --- . . -- -. . -. . . --. -. --. .

TtTULOV
DOS NíVEIS E DAS MODALIDADES
DE EDUCAÇÃO E ENSINO
...... _- ............. ... ......... . ...................
CApiTULOU
DA EDUC.\çÁO BÁSICA

SEçAol
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

•

.

Art.ll. A cducaç~o búica \Cm por f",alic1ldes descnvolver o educando, -CIIrar·1he 3 f0l11UÇ1o carwm indisp:núvel JW'2 o clc..:leio da eUbd.tnia e fornecer· ...
meiol para P"'I~dir no 1r.Ib:alho e cm ..Iudol pooleriorcS.

. ..... ....... .................... .......... .....................................
SEÇÃOI/I
DO ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 32. O ensino fundamcnlal, com dUDÇ10 mlnima de DilO anos. obricalClrioe
p"lIuilO na escola pública. 1m por objelivo a formaÇ1o ""ica do cidadlo, mcdialllC:
I - o desenvolVimento da capacidade de a~rider. lendo como ";'101 búicOl o
pleno <1ondnio da JeiUaD. da eloCril. c do cálculo:
11-. com,.cendodo ambic... naaural c social, do sislema politico. dOlccnolOSia,
das OI1I:S c dos valOftS cm que S, fundamelll •• sociedade;
. RI 7" o de.scnYOI~~"!"d,a capac.ic!ade .de oprcndiqlCQI1. I;Cndo. em viSQ o
aquisiç50 de é""h«imcniOs e habilidade; e o formaçl0 de alilUdes e volores;
IV - o fona/eeimenlo das vinculas dc I.nuli •• do. I.ço. de solidaried.de hum.no
c de lolcrinci3 reciproca ~m que se

UKn~

a

Yi~

social.

I I'. t f.cub.do aas '''leINS de ensUlo de.dobnto eruino fundamental em ciclos.
12', O. e.labc:leclmenlo. que ulilil.am proj;n:.üo regular per série podem odat.ar
no cmino fundamen1al o reGime de prog~S50 continuada. sem prejuílo da avaliaçlo

N° 86/97, de 23 do corrente, comunicando o
arquivamento, em virtude de prejudicialidade, do Projeto
de Lei do Senado n° 297, de 1995 (nO 1.790/96, naquela
Casa), de autoria do Senador Roberto Requiao, que dispoe
sobre o transporte a granel, por meio de conduto, de
derivados de pelróleo produzidos no País.

PARECERES
PARECER N° 327, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre
a Mensagem nO 109. de 1997 (nO 672/97, na
origem), do Senhor Presidente da Rcpública,
que submete à apreciação do Senado Federal o
contrato celebrado cm IOde junho de 1997 ,
entre a Caixa Econômica Federal e o Estado
do Rio de Janeiro, com garantia da União, no
âmbito
do
Programa
de
Apoio
ii
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados .

RELATOR: Senador NEY SUASSUNA
I - RELATÓRIO
Vem a esta Comissão de Assuntos Econômicos a Mensagem
Presidencial n' 109, de 1997 (Mensagem nO 672. de II de junho de 1997, na
origem ). que submele a esta Casa, nos termos da Resolução nO 70/95, alterada
pela Resolução nO 12197 , ambas do Senado Federal. o contrato firmado entre a
Caixa Econômica Federal e o Estado do Rio de Janeiro, com garantia da União.
no âmbito do Programa de Apoio ã Reeslruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Estados.
•
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Referido Programa de Apoio, insuruido pelo Voto nO 162/95 do
Conselho Monetário Nacional , com o objetlvo de equacionar as dividas
financeiras dos estados, igualmente fez preVisão de linhas de crédito Junto a
Caixa Económica Federal. para atender a situações emergenciais das Ullidades da
Federação.

- a partir de 01.01.98 ou da data prevista na citada cláusula Quinta, o
que ocorrer prunelfo, até a liqUIdação total do empréstimo. sobre o
saldo devedor atualizado, inCidirá encargos financeiros de 7,5% a.a.,
calculados e pagos pra rala /empans, junto a amortização mensal do
principal.

Na continuidade das negociações para renegociação das dividas,
foram assinados Protocolos de Acordo entre a Ullião e Estados da Federação, ao
abrigo da Resolução n' 70/95 do Senado Federal O Estado do Rio de Janeiro
asslllou . elll 15 de .lanelro de 1997. Protocolo de Acordo com o Governo Federal ,
lendo " operação de credito constante deste IIIstrumelllo Sido aprovada pelo
Senado lederalllledlallle a Resolllç,io II ' 10/97

g) forma de pagamento: o empréstimo será pago pelo Estado em

prestações mensais e sucessivas. tantas
quantas forem necessárias, conforme o que
deterrnllla a cláusula sétima do contrato
celebrado entre a CEF e o Estado.
ii) wntragaranl/a

Por força da Resolução II ' 11/97. os contraros a serem firmados em
decorrellcla dos PrOlocolos aCllna lIIellclonados devem ser aprovados por esta
Casa. 1: este o caso do pleito que ora se examllla. prevlslO lia Resolução nO 10/97
e respaldado na Medida Provisória n° 1556-11 /97. pela qual o Governo Federal
concede endosso a processos de pnvatlzaçào de IIIStltUlçÕeS financeiras
estaduaiS
O conlrato emre a Caixa Económica Federal e o Estado do Rio de
Janeiro destlna·se ao finaJlciamemo, a litulo de aluste prévIO. de obrigações
decolTentes da liqUIdação extrajudicial da PREVI-BANERJ. para com os
pamclpallles e penSIOl1lstas desta e evelllualS obngações pecUlllárias de
responsabihdade do Banco BaJlerJ S.A . Cabe esclarecer que o Conselho
MOlletàrio NaCIOnal aprovou, em 10 de junho de 19S7, o Voto nO 80, para
permHlr a CaIXa Económica Federal realizar empréstimo ponte com o Estado do
Rio de Janeiro, ao amparo do Voto n° 162/95. já refendo.
As condições da operação sob análise são as seguintes:

1I1/II11ÚrW

Estado do Rio de Janeiro:

" gllra/II/dor República Federativa do Brasil:

d) flllll/Il/ade. financiamento, a titulo de ajuste prevlO, de obrigações

decorrentes da liqUIdação extrajudicial da PREVIBANERJ. para com os participantes e pensionistas desta e
eventuais obrigações pecuniárias de responsabilidade do
BaJ1CO Banerj S.A , assumidas pelo Estado:
eJ m/or

R$ 3.088.974 .812,31 (três bilhões, oitenta e oito milhões,
novec~ntos e setenta e quatro md . oitocentos e doze reais e
tnnta e um centavos): sendo RS 2.146.575717.03 (dois
bilhões, cento e quarenta e seiS Imlhões, quinhentos e setenta e
cinco mil, setecentos e dezessete reais e três centavos) para a
constituição de reserva 1I10netária para garantir a assunção das
obrigações d.. PREVI-BANERJ e RS 942 .399 .095,28
(novecentos e quarenta e dOIS mlUlões. trezentos e novema e
nove miL novellla e CII1CO reaiS e \1nte e OitO cemavos) para a
constituição de reserva monetaria para garanur a assunção das
obngações do BANERJ:

t) el1carr,(}\ fmancelros:

- sobre o saldo devedor do emprestlmo mCldlfão, ate 31 12 .97 ou até
a data prevista na Clausula Quulla do contrato firmado, emre a CEF
e o Estado. o que ocorrer pnmwo. encargos financeiros de 2.0921 %
a.m., correspondemes ao custo media de captação mensal da CEF,
acrescido de 0,5%.
- os encargos financeiros acima citados serão revistos trimestralmente,
com base na variação do custo médio de captação da CEF,
calculados e incorporados mensalmente ao saldo devedor:
sobre o saldo devedor inCidirá. ainda. comisrão de abertura de
crédito, correspondente a O, I0% a.a.. calculada e Illcorporada
Illensalmeme, pro rala /empan.\". ao saldo devedor;
- a partir de 01.01.98 ou da data prevista na referida Cláusula Quinta, o
que ocorrer primei~o , o saldo devedor será atualizado. mensalmente,
pela variação do Indice Geral de Preços - IGP-DI, ou por outro
indice que vier a substitui-lo:

ª,

Ohserve-se qlle. lias tenllos da Cláusllla Qumta do contrato, as datas
pala III1CH) da amorllzação para pagalllento dos .11IIOS. da correção monelària e da
COIIIISS;;O ue abertura de crédito corresponderão aquelas acnna referidas ou mma
dl3s apos a pubhcação da lei autonzando os créditos adiCionais necessários ao
alendllllento do diSposto Has Medidas Provlsonas n' I556-1 1/97 e I560-5/97. o
que

Ol'QIl CI

f

•

prll11elro

presenle operação de credito esta lefenda as Resoluções do
Senado Federal n 96/89. 70,95 e 12/97. além da 69/96 De acordo com o
disposto nessas nonnas. constam do processo. os pareceres da Procuradoria da
Fazenda NaCIOnal (Parecer PGFN n' 898/97) da Secretana do Tesouro Nacional
(Parecer STNICOREF/OIREF II c 216) e do Banco Central do BraSil (Parecer
OEOIP/DlARE-97/43I ) puslclonaJldo-se favoravelmente a celebração do
A

contrato

aJ mUI/mil/e: Caixa Económica Federal.
h)

receitas propnas do Estado e quotas a que se referem
os arts 155 . 157 e 159. I.
e II, da ConstituIção
Fedrral

Cabe asslllalar. no entamo, que o parecer da STN levanta as
seglllllfes questões

a) não consta do processo a Lei Orçalllentária Estadual que faça
prc, Isão do aumento do capital do BANERJ,
b) não foi anexada a Lei Estadual aut onz.ando a privatização do
BA IE RJ .
eSlllllari,·as feitas pela Coordenação-Geral de Análise e
Estatisllcas FiscaiS dos Estados e Munlciplos - CEFEM, reproduzidas em Nota
Téclllca da S11':, ;Ulexa ao processado. atestam a IlIcapacldade de o Estado do
Rio de JaJlelCo aSSUlTIlr diVidas do momante da proposta, considerando o
desempenho fiscal do Estado nos "llImos três exerclclos e sua projeção para os
próximos 10 alias
c)

Nesse senlldo, a STN, mesmo conSiderando as condições favoráveis
do contrato e a ausência de nscos adiCIOnais do Estado face a privatização do
BANERJ. recomenda a excepcionalização da operação pelo Ministro da
Fazenda. A meSl1la Secretana deme>nstra a eXistênCia de margem para a
concessão do aval da União, nos lennos da Resolução n' 96/89 do Senado
Federal e a adequação das cOlltragaranllas ofereCJ(las pelo Estado

o pedido do Chefe do

Poder Execullvo Estadual ao Presldeme do
Senado Federal sera, oportunamellle. entregue dlCeramellle, cOllfonne documeAto
a n I I I do processado
EIII seu parecer. o Banco Central res,alta a adllnpléncla do Estado
de acordo COIII pesquisa no CADIN e continna a apresentação da Cenldào do
Tnbunal de Con tas qnal1lo ao cumpnl1lelllo dos dISpositivos legaiS cabivels, com
relação ao exereiclO de 1995 . Igualmente esclarece que o Estado nào encaJninhou
os balancetes referentes ao penodo de janelCo a março de 1997. em Virtude de
implan!açào do SIAJ' EM .
E o relatóno .

11 - VOTO

Em atendimento ao disposto nas Resoluções dú Senado Federal que
re!,'lJlanlelllaJn a competência privatl\a desta Casa estabeleCida no act . 52 da
Constituição Federal, cumpre a esta Comissão examll1ar O contrato entre a Caixa
Económica Federal e o Estado do Rio de JaneJro, objeto da Mensagem
PresidenCial n' 109/97
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